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07. L’alimentation du moteur 
 

 
Objectius* 

  
L’objectiu bàsic d’aquest element didàctic és aprofondir en la comprensió del 
funcionament del motor de combustió interna d’un automòbil, coneixent millor 
com la tecnologia ha anat millorant l’eficiència dels motors. 
 
Aquests continguts es desenvoluparan utilitzant com a llengua vehicular el 
francès, per millorar el coneixement d’aquesta llengua per part de l’alumnat. 
 
Descripció de la proposta* 

  
Aquest element didàctic està inclòs dins l’itinerari “la voiture”, dissenyat seguint 
la metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue 
Etrangère). Està concebut per a alumnat de 2n ESO sense coneixements 
previs de llengua francesa. 
 
Els continguts de 07. L’alimentation du moteur suposen un aprofondiment en 
els continguts tecnològics de l’itinerari La voiture, però al mateix temps una 
revisió de continguts anteriors del mateix, fet que en pot millorar l’assoliment. 
Es treballa aquesta unitat temàtica amb presentacions multimèdia, vídeos, 
síntesi d’informació, qüestions orals i prova escrita. 
 
Recursos emprats* 

 
Els recursos necessaris per aquest element didàctic es troben tots al lloc web 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/07-l-alimentation-du-
moteur. Al mateix lloc web també hi ha pautes pel desenvolupament de les 
sessions de classe i hi podem trobar el document Fitxa_alimentation2011.doc, 
on hi ha la programació. 

 Presentació de repàs: Le moteur de combustion interne.ppt (o .odp) 

 Presentació sobre millores del motor: Typesd’alimentationdumoteur.ppt 
(o .odp) 

 Vídeo sobre motor en funcionament: 
http://www.dailymotion.com/video/x6nw5s_moteur-renault-v6-dci-
concept_auto.  

 Vídeo fabricació: http://www.youtube.com/watch?v=reHP3_Ds2iM 
 

 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta unitat ocuparà 3 sessions de classe, que poden organitzar-se de la 
manera següent: 
 
Sessió 1:  

https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/07-l-alimentation-du-moteur
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/07-l-alimentation-du-moteur
http://www.dailymotion.com/video/x6nw5s_moteur-renault-v6-dci-concept_auto
http://www.dailymotion.com/video/x6nw5s_moteur-renault-v6-dci-concept_auto
http://www.youtube.com/watch?v=reHP3_Ds2iM
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Revisió de continguts de l’element didàctic 03. Le moteur de combustion 
interne, especialment la presentació Le moteur de combustion interne.ppt (o 
.odp). Cal verificar que els continguts es comprenen, mitjançant preguntes 
orals. L’alumnat està informat de que la propera sessió es farà una prova 
escrita per avaluar els seus coneixements sobre aquest contingut. 
Sessió 2: 
Fer una prova escrita individual per avaluar els coneixements sobre el motor de 
combustió interna (basada en la presentació de la sessió anterior). 
L’alumnat veu la presentació Typesd’alimentationdumoteur.ppt (o .odp), 
n’escriu el resum anotant les informacions més importants de cada diapositiva. 
Cal retornar sovint als continguts de l’element didàctic 03. Le moteur de 
combustion interne, per facilitar la comprensió. Serà important remarcar les 
millores dels sistemes d’alimentació i la seva importància. 
Sessió 3 : 
Tornar a revisar la presentació Typesd’alimentationdumoteur.ppt (o .odp) 
Fer el glossari de mots utilitzats i corregir-lo a la classe. 
Observar vídeo-animació sobre el motor en funcionament: 
http://www.dailymotion.com/video/x6nw5s_moteur-renault-v6-dci-concept_auto. 
Observar el vídeo http://www.youtube.com/watch?v=reHP3_Ds2iM sobre la 
fabricació de motors (hi ha explicacions en francès una mica complexes per 
l’alumnat, que el professorat hauria de fer més simples). 
 
És molt aconsellable anar desenvolupant un glossari de termes importants del 
tema en totes les sessions. Si en una sessió sobra temps, pot treballar-se més 
aquesta tasca. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  

 Valorar les millores en el disseny dels motors que ha permès la 
tecnologia. 

 Consolidar coneixements anteriors. 

 Comprensió de la llengua francesa oral i escrita. 

 Capacitat de síntesi de la informació. 

 Ordre i polidesa en la realització de documents. 
 

Cal esmentar que, segons el currículum, en aquest element didàctic hi ha 
continguts tecnològics que corresponen a 3r ESO, tot i que hi aprofondeix poc i 
el considerem adequat per a alumnat de 2n ESO. 
 
Documents adjunts 

 
Pàgina web de l’element didàctic: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/07-l-alimentation-du-moteur 
 
Autoria 

 
Aquest element ha estat creat per: Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi 
Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs. 
 

http://www.dailymotion.com/video/x6nw5s_moteur-renault-v6-dci-concept_auto
http://www.youtube.com/watch?v=reHP3_Ds2iM
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/07-l-alimentation-du-moteur

