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3.7 RUTINES DIÀRIES (TEMA 7)

Context

� L’aprenent HA DE SER CAPAÇ de DEMANAR I DONAR INFORMACIÓ
sobre les accions quotidianes.

EXPRESSIÓ ORAL

L’aprenent HA DE SABER:

Funcions Exponents

1 PREGUNTAR I DIR el dia de la
setmana, del mes i l’hora.

Quina hora és?
Avui és dimarts?

2 PREGUNTAR I DIR el temps que
fa.

Avui fa sol.

3 PREGUNTAR I DIR quan es lleva i
quan se’n va a dormir, a quines
hores menja o quan va a l’escola o
al casal....

A quina hora et lleves?
Me’n vaig al llit a les nou.
A vegades dino a casa l’àvia.
Els dissabtes i diumenges no vaig a
l’escola.

COMPRENSIÓ ORAL

� L’aprenent HA DE SABER:

1 ENTENDRE  la informació que li donen o li
   demanen sobre el tema.

Cada dia vas al casal?

2 ENTENDRE les preguntes i la informació
   que altres persones intercanvien sobre
   accions quotidianes.
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VOCABULARI

Mesura del
temps

(3,6,7)

hora
quart
minut

avui
ahir
demà

matí (6)

migdia (6) tarda
(6)
nit  (6)

dia
setmana
mes
any

nom dels dies
de la setmana

nom dels mesos
de l’any

nom de les
estacions

nom de les
hores

Accions
quotidianes

anar a …(7,11)
cordar
descordar
despertar-se
despullar-se
dormir
fer deures
fer …
jugar
llevar-se
mirar
pentinar-se
posar (10)

recollir
rentar-se (5)

sortir…(2,8,11)

treballar (4)

treure
vestir-se (1)

esmorzar (7)

dinar (7)

berenar (7)

sopar (7)

Freqüència
i puntualitat

mai
sovint
a vegades
moltes
vegades
sempre
cada dia

primer
abans
després
durant

puntual
d’hora
tard

Temps
atmosfèric

plou
fa…sol, vent, fred, calor…
hi ha núvols

CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL

� L’aprenent HA DE SABER QUE:

1. Els horaris d’entrada i sortida de l’escola són fixos.
2. Els horaris s’han de complir amb exactitud .
3. És important conèixer l’horari de l’aula (quan cal portar un llibre o el

xandall).
4. És important utilitzar l’agenda.




