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The Way People Move 

 

 

Objectius 

 Emprar la llengua anglesa per a l'aprenentatge de la tecnologia. 
 Utilitzar la terminologia adequada en el context del transport. 
 Adonar-se de la pobresa al mon i de com aquesta la manera de viure de la gent, 

centrant-nos en els diferents transports que utilitzen. 
 Utilitzar les eines de l’aula de Tecnologia de manera segura i apropiada. 

Descripció de la proposta 

Aquesta activitat es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia AICLE/CLIL. Aquesta 
proposta didàctica està pensada per ser desenvolupada a l’aula de Tecnologia. Durant el 

seu proces l'alumnat treballaran continguts en diferents aspectes, tant pel que fa a la llengua 
anglesa (aprenentatge de vocabulari específic, speaking, listening i comprehension), com pel 
que fa a la tecnologia (dibuix tècnic, normes de seguretat que cal respectar dins de l’aula, la 
manera com s’han de fer servir les eines dins de l’aula, etc...) 

Seguint els protocols habituals d’un procés tecnològic, l'alumnat haurà de construir una 
maqueta seguint, pas a pas, cada una de les fases descrites en la metodologia de projectes. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat sobre els materials d'ús tècnic es desenvolupa totalment en anglès seguint la 
metodologia AICLE/CLIL. L'alumnat disposa de la informació i els materials per a que 
desenvolupi l'activitat de forma autònoma en grups de dos o tres alumnes, el professorat ha 
d'assessorar l'alumnat en els aspectes que ho sol·licitin i ha de vetllar perquè els diàlegs i la 
comunicació entre l'alumnat sigui en llengua anglesa. 

 

http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=308:clil-skills-video-clips&catid=128:practiques-educatives&Itemid=214
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Recursos emprats 

 Canó de projecció. 
 Ordinadors per a l'alumnat. 

Continguts i competències que es treballen de forma destacada  

Es treballen els continguts següents: 

 El transport. 
 Els mecanismes de transmissió del moviment. 
 Les estructures. 
 La transformació de l'energia. 

Les competències treballades en aquesta proposta didàctica són 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.  

- Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 

- Competència social i ciutadana. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 3r d’ESO que ha adquirit unes habilitats 
comunicatives en llengua anglesa que els permeti de realitzar els aprenentatges de la matèria 
en aquesta llengua.  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Connexions amb Ciències de la naturalesa i Llengua estrangera. 

Documents adjunts 

 Material per al professorat. 

MP_Teachers_Book.pdf 

MP_Introduction_outcomes.pdf 

 Material de treball per a l’alumnat.  

MA_Unit_1_Evolution_of_transport.pdf 
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MA_Unit_2_Infrastructure_and_means_of_transport_in.pdf 

MA_Unit_3_The_evolution_of_transport_bicycle_historical_outline.pdf 

MA_Unit_4_The_bicycle_and_its_componds.pdf 

MA_Unit_5_The_penny_farthing_and_the_velocity_ratio.pdf 

MA_Unit_6_The_imperial_system_vs_international_system.pdf 

MA_Unit_7_How_stiff_is_your_bike.pdf 

MA_Unit_8_Building_a_raft_in_class.pdf 

 Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 

http://youtu.be/e9i-DYP86LU  

http://youtu.be/iz2VkY3TUpw  
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