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Competéncias puntadas (programas junh 2008) :
Es una sesilha ont las competéncias son transversalas :

Los
mestièrs

S’apropriar lo lengatge
Lo mainatge es capable de :
- nommenar ambe exactitud un
objecte, una persona o una accion
de la vida quotidiana ;

Descobrir lo mond

Se faire escolan

Lo mainatge es capable de :
- Utilizar de referéncias dins la jornada, la setmana,
l’annada
- Situar d’eveniments los uns en rapòrt als autres

Lo mainatge es capable de :
- Respectar los adultes e respectar las reglas de vida
comuna
- Escotar, ajudar, cooperar, demandar d’ajuda
- Executar en autonomia de prètzfachs simples e jogar
son ròtle dins las activitats escolaras
- Dire ço qu’apren

Nivèls :

TPS - PS

Objectiu general :
Cooperar dins la vida de la classa en prene una activitat.

Objectius especifics :
Esser responsable.
Començar e acabar una activitat.
Saupre escambiar e escotar los autras.

Durada e luòc :
Los mestièrs se fan dins la classa e de longa dins la setmana.

Material :
Afica ambe los mestièrs e los pichons noms. Un quasèrn del conselh.

Caminament :
A la debuta de l’an la regenta o los mainatges prepausan de faire una activitat que fa besonh a
la classa. La prepauson al conselh.
La classa decida de l’aver coma mestièr. Lo mestièr es decidit e la regenta o un mainatge
farga Una afica dels mestièrs e los tilhets mestièr.
Es al conselh dels mestièrs los mainatges pòdon causir un mestièr.
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Debanament del conselh dels mestièrs :
La regenta dubrís lo conselh dels mestièrs :
“- Dubrissi lo conselh dels mestièrs (data del jorn)
Torni dire las leis :
- Se trufam pas,
- Escotam lo que parla,
- Levam lo det per parlar,
- Çò que se ditz aquí sortís pas. »
Cal vòl cambiar de mestièrs ?
La regneta marca los pichons noms de los que vòlon cambiar e tira los tilhets dels mestièrs.
Los novèls mestièrs decidit en conselh son aponduts.
Lo president torna dire los mestièrs liures.
Los mainatges un aprèp l’autra dison lor causida. Lo secretari marca los cambiaments.
Quand tot lo monde a fait sa causida, lo president torna legir las decisions presas.
Lo regent, verificar lo comportament de cadun, metre en defòra del conselh un mainatge que
se ten pas plan.
Lo president : « Clavi lo conselh dels mestièrs del...(data del jorn). »
Dins la jornada los mainatges fan lor mestièr.
Per cambiar de mestièrs o cal demandar al conselh.
Los diferents mestièrs de la classa :
- Asagar las plantas,
- Netetjar las taulas ,
- Quilhar las cadièras,
- Alucar lo lum
-

Avaloracion :
Los mainatges cooperan dins la vida de la classa en prene una activitat.

Bilanç :
Lo bilanç se fa sul quasèrn jornal.
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