
ACTIVITATS PORTFOLI

En  aquest  curs,  hem  dut  a  terme  una  sèrie  d’activitats  relacionades  amb  el  Portfoli  per  tal
d’aprofundir  en  el  coneixement  de  les  llengües  i  de  les  cultures  en  l’entorn.  S’ha  realitzat
bàsicament en primer d’ESO. Algunes de les activitats han estat:

a) Ús del dossier i de la biografia. A través del quadern, facilitat per l’AMPA, l’alumnat ha recollit
en una llibreta les activitats pertinents de cada unitat així com una reflexió sobre el seu procés
d’aprenentatge.

b) Monstres Valencians. Arran de l’1 i 2 de Novembre, Dia de Tots Sants i el Dia de les Ànimes, el
departament de valencià ha treballat els monstres valencians i ha fet volar la imaginació per crear-ne
de nou. Una bona mostra d’aquests nous monstres s’han trobat exposat en els corredors del centre.

c) Museu de la Prehistòria i Història Antiga. L’alumnat, amb l’ajuda dels àmbits, han realitzat un
museu de la Història per fer de guia als distints grups d’alumnat del centre. Ha estat una idea molt
enriquidora en la qual s’han treballat d’una manera interdisciplinar i integradora.

d) Concurs de Microrelat.  A partir  del gènere del  microrelat,  la coordinadora de Convivència i
Igualtat,  Bea  Gavilá,  amb  l’ajuda  i  patrocini  de  l’Ajuntament  de  Pedreguer  i  la  seua  tècnica
d’Igualtat, ha organitzat un any més aquest concurs que permet l’alumnat treballar el text narratiu
com a font de reflexió sobre la igualtat, diversitat i discrimació.

e)  Somos actores.  L’alumnat  de primer d’ESO ha muntat  representació teatral  de fragments  de
l’obra Dichosa Manzana. Amb aquesta activitat, s’ha donat a conéixer la mitologia grecollatina, la
representació teatral i la fluidesa verbal, entre altres aspectes.

f)  Dialogue pour mieux connaître mon copain de classe. Aquesta activitat ha suposat la primera
producció oral d’un text francés i a través de la qual es presentaven als seus companys.

g) Entrevista llatina. A través de la realització d’un joc de rol d’entrevista a un personatge de la
cultura clàssica, aconseguim treballar el text conversacional no espontani i donar a conéixer el món
clàssic.

h) Tradiart. Aquesta activitat ha analitzat les distintes tradicions per celebrar el Nadal i l’Any Nou a
Europa.  Una  gran  activitat  per  al  coneixement  cultural  del  nostre  continent.  El  curs  que  ve
estudiarem una altra tradició.

i) Our  italian penfriends. S’ha realitzat un intercanvi epistolar amb anglés amb alumnat del centre
I.C. Carini Calderone Torretta  (Sicília).  Ha augmentat el  coneixement de la cultura italiana, la
dimensió europea i la realització de textos en anglés real. 

https://www.facebook.com/i.c.calderone.torretta

