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08. Le dessin des voitures 

 

 
 
 
Objectius* 

  
Amb aquest element didàctic volem que l’alumnat conegui l’evolució en el disseny de 
l’automòbil i donar-li l’opció de fer un disseny propi. I també saber utilitzar la llengua 
francesa per descriure aquests automòbils. 
 
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. 
 
Les activitats consisteixen en observar i descriure dissenys d’automòbils, i crear un 
disseny propi d’un automòbil, havent vist abans documents que aporten instruccions 
per fer-ho adequadament. 
 
 
Recursos emprats* 

 
Els recursos necessaris per aquest element didàctic es troben tots al lloc web 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/08-le-dessin. Al mateix lloc web hi 
podem trobar el document Fitxa_dessin2011.doc, on hi ha la programació. 

 Presentacions:  dessin_voiture.ppt (o .odp), act2_ancienne_moderne.ppt (o 
.odp), letuning.ppt (o.odp) 

 Activitats: Carpeta Activité 1 Jclic, amb arxius per descarrega. Si no es disposa 
de Jclic, usar voiture_description.doc. 

 Activitat sobre logos: Deviner logos voitures.doc (o .odt). Les solucions a 
solutions Logo voitures.doc (o .odt). 

 Activitat sobre tuning: ExercicessurleTuning.doc 

 Vídeo sobre com dissenyar: 
http://www.youtube.com/watch?v=Uc3hmh2Dfes 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta unitat ocuparà 5 sessions de classe, que poden organitzar-se de la manera 
següent: 
 

 Sessió 1: 
Veure la presentació dessin_voiture.ppt (o .odp). Anar treballant un glossari d’adjectius 
per la descripció de cotxes (forma, color, tamany, etc.) i pràctica oral. Fer l’Activité 1 
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Jclic. Observar imatges de cotxes tretes d’internet i practicar més la descripció oral en 
francès. 
 

 Sessió 2: 
Presentació  act2_ancienne_moderne.ppt (o .odp). Oral o en petits grups. Després 
comparar les conclusions de l’alumnat amb les escrites al final de la presentació. Amb 
el vídeo http://www.youtube.com/watch?v=Uc3hmh2Dfes, mostrar com dissenyar un 
cotxe. Segons el nivell de l’alumnat, podem fixar-nos més o menys en el vocabulari 
sobre material de dibuix. Es poden cercar més vídeos a la xarxa. Després, l’alumnat 
haurà de començar el seu disseny. 
 

 Sessió 3: 
Disseny d’un automòbil sense tuning. En part en aquesta sessió, en part a com a 
deures per casa. Es pot fer ombrejat i amb color. Cal valorar originalitat i practicitat. 
Fer activitat sobre logos de marques d’automòbils Deviner logos voitures.doc (o .odt). 
Les solucions són a solutions Logo voitures.doc (o .odt). 
 

 Sessió 4: 
Mostrem dels dissenys de l’alumnat. És recomanable escanejar-los abans, per 
mostrar-los a la pantalla davant la classe. L’alumnat els descriurà en francès amb 
adjectius. Després, l’alumnat veu la presentació letuning.ppt (o.odp). L’alumnat 
resumeix el contingut i anota paraules pel glossari.  
 

 Sessió 5: 
L’alumnat fa l’activitat ExercicessurleTuning.doc i es corrigeix entre tots a classe. 
Després es dissenya un nou cotxe, ara amb tuning. Poden modificar-se els mateixos 
dissenys fets en sessions anteriors. Posar en comú els nous dissenys, utilitzant 
adjectius. 
 
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 la importància del disseny en el desenvolupament dels automòbils. 

 Capacitat de dissenyar un vehicle. 

 Utilització de la llengua francesa oralment en frases simples. 

 Ordre i polidesa en la realització de documents. 
 
 

Documents adjunts 

 
Pàgina web de l’element didàctic: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/08-le-dessin 
 
 
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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