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03. Moteur de combustion interne 

 

 
Objectius* 

  
L’objectiu bàsic d’aquest element didàctic és fer que l’alumnat compregui el 
funcionament del motor de la major part d’automòbils de l’actualitat (el motor de 
combustió interna) i que sàpiga reconèixer-ne les parts. 
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. 
El nucli temàtic és el coneixement del motor de combustió interna (de benzina o 
diesel), i es treballa a partir de diferents recursos multimèdia i la realització 
d’activitats en grup. 
 
Recursos emprats* 

 
Els recursos necessaris per aquest element didàctic es troben tots al lloc web 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/archives. Al mateix lloc web 
també hi ha pautes pel desenvolupament de les sessions de classe i hi podem 
trobar el document Fitxa_combustioninterne2011.doc, on hi ha la programació. 

 Per la presentació: Le moteur de combustion interne.odp (o .ppt). 
Aquesta presentació ha estat possible gràcies a les imatges cedides per 
Pierre Marandet del seu lloc web pierremarandet.pagesperso-
orange.fr/moteurs_fr.html. 

 Vídeo sobre el motor: http://www.dailymotion.com/video/x6nw5s_moteur-
renault-v6-dci-concept_auto, pot ser un altre vídeo similar). 

 Exercicis en format HotPotatoes: (Engine_movingparts.jpg , index.htm, 
parties_moteur.htm, parties_moteur.jcl, parties_moteur.jcl.htm, 
parties_moteur.jcl.jmt, parties_moteur.jcw), posar-los en una mateixa 
carpeta de l’ordinador i obrir després index.htm per fer les activitats. 

 Fotos de motors reals: a la carpeta Imatges motors. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta unitat ocuparà 3 sessions de classe, que poden organitzar-se de la 
manera següent: 
 
Sessió 1:  
Iniciar la presentació Le moteur de combustion interne.odp (o .ppt). Hi ha la 
traducció al català a la mateixa presentació, tot i que no cal mostrar-la. A l’inici 
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de la presentació, l’alumnat ha de copiar i comprendre els mots tècnics clau 
(parts del motor a la primera diapositiva). Després, l’alumnat va anotant el 
resum de la presentació. 
Al final de la sessió, encara que no hagi acabat la presentació,  l’alumnat veu 
http://www.dailymotion.com/video/x6nw5s_moteur-renault-v6-dci-concept_auto, 
vídeo-animació d’un motor en funcionament (o un altre vídeo similar). 
Sessió 2: 
La presentació iniciada la sessió anterior és revisada i l’acabem. Es torna a 
veure el mateix vídeo i l’alumnat haurà de comentar (no en francès) les 
imatges, en relació a les parts del motor. 
L’alumnat, sobre un esquema de la primera diapositiva en paper, haurà de 
posar el nom de les parts. 
Sessió 3: 
Coavaluació de l’activitat escrita anterior. 
Exercicis amb l’ordinador: cal descarregar abans tots aquests fitxers 
(Engine_movingparts.jpg , index.htm, parties_moteur.htm, parties_moteur.jcl, p
arties_moteur.jcl.htm, parties_moteur.jcl.jmt, parties_moteur.jcw), posar-los en 
una mateixa carpeta de l’ordinador i obrir després index.htm per fer les 
activitats: 

a. Les parts del motor (localitzar-les en un esquema de motor) 
b. Mots encreuats (trobar el nom de cada definició) 

Finalment, es passen les fotos de motors reals que es troben a la pàgina web i 
l’alumnat intenta trobar-ne les parts estudiades. 
 
És molt aconsellable anar desenvolupant un glossari de termes importants del 
tema en totes les sessions. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  

 Comprendre el funcionament del motor de benzina.  

 Familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic fonamental, en llengua catalana 
i francesa. 

 Treballar en grup. 

 Aplicar els coneixements adquirits. 

 Ordre i polidesa en l’elaboració de documents. 

 Capacitat de síntesi de la informació. 
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/archives 
 
Autoria 

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