S’hauria de tancar l’Asland?
Dins de l'àrea de Medi es va triar aquest tema perquè complia diferents condicions: tema
significatiu al municipi per la seva problemàtica en quant a la visió de la repercussió en el
medi ambient, calia abordar aspectes tant des del coneixement del medi natural com
social, proper als nens (hi ha famílies que hi treballen), cal analitzar i destriar tota la
informació que hi ha i prendre una posició raonada i argumentada al respecte

Els passos seguits en la realització del treball han estat els següents:
1. Coneixements previs: Es va preguntar en gran grup què sabien de l’Asland.
2. Veure vídeo del procés de fabricació del ciment. Vídeo de diferents opinions (a favor i
en contra) sobre la ubicació de la fàbrica de ciment a la població.
3. A partir de l’estimulació dels coneixements, recollida dels comentaris i coneixements
aportats per l’alumnat.
4. Organització en diferents blocs dels comentaris de l’alumnat.
5. Definició dels blocs de treball i tria per interessos del bloc on volien treballar.
6. Definició dels grups, funció dels components i compromís de treball.
7. Facilitar documentació específica a cada grup (material i guió de treball)
8. Recerca i selecció de la informació adient. Elaboració de la part teòrica del treball.
9. Elaboració d’una presentació del contingut del treball.
10. Elaboració d’una presentació (només amb imatges) del contingut del treball amb
gravació de veu “en off” de l’explicació.
11. Exposició al grup classe de la feina de cada grup.
12. Reunió en grups d’experts (un de cada bloc) per argumentar les conclusions a la
pregunta inicial.
13. Elaboració d’una conclusió final a la pregunta del tema en gran grup a partir de les
argumentacions dels grups d’experts.
14. Exposició del treball realitzat pels diferents grups dins del marc de la setmana dels
projectes de l’escola.
ARTICLES DE DIARIS

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/678921-el-tsjc-anulmla-elpermis-a-la-cimentera-de-montcada-i-reixac.html

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1999/02/06/pagina2/34478347/pdf.html?search=turo%20de%20montcada
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http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1999/02/06/pagina25/33939109/pdf.html?search=turo%20de%20montcada

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1999/02/06/pagina7/82745654/pdf.html?search=turo%20de%20montcada

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/collserola-adecenta-turo-montcada-trasdecadas-olvido-2818051

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/19/catalunya/1379592819_874902.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/06/actualidad/1349553821_792924.html

http://elpais.com/elpais/2010/01/15/actualidad/1263547023_850215.html

https://www.ieca.es/reportaje.asp?id_rep=5

PÀGINES WEB

http://montcadareixac.blogspot.com.es/search/label/Asland

http://mirairenet.blogspot.com.es/2007/09/benvinguts-montacada-aire-ne.html

https://lesaltresveusmontcada.wordpress.com/page/4/

VIDEOS

http://www.youtube.com/watch?v=TMVU5uYGGMo&noredirect=1 Efectes de la pols de
l'Asland

http://www.youtube.com/watch?v=u5eEZLUU7_I Noves tecnologies, nous minerals
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http://www.youtube.com/watch?v=Zl8ihEeurmI Restauració Cantera Turó de Montcada

http://www.8tv.cat/8aldia/equip-reporters/una-vida-contra-el-ciment/ Una vida contra el
ciment

LLIBRES

Quaderns 27. Fundació Cultural Montcada (revista)
Petita Història de Montcada i Reixac. Ed. Mediterrània
Asland, una historia del siglo XX. Editat per Lafarge Asland
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