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09. La sécurité des voitures 

 

 
 
Objectius* 

  
L’objectiu bàsic d’aquest element didàctic és mostrar a l’alumnat l’evolució tecnològica 
experimentada en els automòbils amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat. I valorar la 
importància de la seguritat en la conducció. 
 
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 la seguretat de l’automòbil. S’introdueix a l’alumnat en els avenços 
més importants en aquest camp, aconseguits amb l’utilització de l’electrònica. Es 
treballa a partir de vídeos i documents escrits, i activitats individuals i de 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/9-la-securite. Al mateix lloc web 
també hi ha pautes pel desenvolupament de les sessions de classe i hi podem trobar 
el document Fitxa_securite2011.doc, on hi ha la programació. 

 Fitxers: securite_ex1_noms_definitions.doc securite_ex2_freinage.doc, 
ABS_comment.doc, video-emile.odt, securite_ex3_equippement.doc, 
resume_securite_equipement_vehicule.doc, panneaux_de_danger.jpg, 
panneaux_d_indication.jpg, panneaux_d_interdiction.jpg i 
panneaux_d_obligation.jpg 

 Vídeos (enllaços correctes juliol 2013)  
Airbag http://www.youtube.com/watch?v=GXyfCL629Ug 
Airbag http://www.youtube.com/watch?v=IHoNhAgXPJc. 
Airbag http://www.youtube.com/watch?v=lY0n2APrZdo 
ABS http://www.youtube.com/watch?v=mKiTAcXK6M4.  
ESP http://www.dailymotion.com/video/x10368_esp-bosch_auto 
ASR http://www.youtube.com/watch?v=pl7W-K5tpZw 
publicitat ESP http://www.youtube.com/watch?v=T4aNL6XGOIQ. 

 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta unitat ocuparà 4 sessions de classe, que poden organitzar-se de la manera 
següent: 
 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/9-la-securite
http://www.youtube.com/watch?v=GXyfCL629Ug
http://www.youtube.com/watch?v=IHoNhAgXPJc
http://www.youtube.com/watch?v=lY0n2APrZdo
http://www.youtube.com/watch?v=mKiTAcXK6M4
http://www.dailymotion.com/video/x10368_esp-bosch_auto
http://www.youtube.com/watch?v=pl7W-K5tpZw
http://www.youtube.com/watch?v=T4aNL6XGOIQ
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 Sessió 1: 
Avaluació inicial: es demana a l’alumnat quins elements de seguretat coneixen, i són 
anotats a la pissarra. 
Fer l’exercici securite_ex1_noms_definitions.doc. Cal assegurar-se que l’alumnat 
comprén el text abans de fer-lo. Poden usar diccionari. 
L’alumnat veu vídeos sobre l’airbag i n’explica el contingut. 
http://www.youtube.com/watch?v=GXyfCL629Ug i 
http://www.youtube.com/watch?v=IHoNhAgXPJc.  
Un vídeo lúdic. http://www.youtube.com/watch?v=lY0n2APrZdo.  

 Sessió 2: 
L’alumnat fa l’activitat securite_ex2_freinage.doc. El professorat pot llegir en veu alta 
les definicions i explicar-les si cal.Després, veure vídeos sobre millores en la seguretat 
amb sistemes electrònics i fer-ne resums:  
Sobre ABS, llegim amb l’alumnat les explicacions al document ABS_comment.doc. 
Veure el vídeo (en mut, és en anglès) amb explicació del professorat. 
http://www.youtube.com/watch?v=mKiTAcXK6M4.  
Sobre ESP (http://www.dailymotion.com/video/x10368_esp-bosch_auto) i ASR 
(http://www.youtube.com/watch?v=pl7W-K5tpZw ), aquest darrer amb la transcripció 
éscrita (video-emile.odt). Finalment, un vídeo publicitari de l’ESP 
http://www.youtube.com/watch?v=T4aNL6XGOIQ. 

 Sessió 3: 
Fer l’activitat securite_ex3_equippement.doc. Per parelles, l’alumnat ha de completar 
els mots que falten.  Les correccions són a 
resume_securite_equipement_vehicule.doc. 
Activitat sobre els senyals de trànsit: fitxers panneaux_de_danger.jpg, 
panneaux_d_indication.jpg, panneaux_d_interdiction.jpg i panneaux_d_obligation.jpg. 
Per treball en grups o tota la classe conjuntament: comprendre les definicions dels 
senyals 

 Sessió 4: 
Es realitzen les activitats que no hagin pogut acabar-se bé en les sessions anteriors. Si 
hi ha temps, l’alumnat revisa els propis dossiers de tot l’itinerari i actualitza els 
glossaris. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  

 Comprensió del funcionament d’aparells electrònics de l’automòbil. 

 Seguretat viària. 

 Comprensió oral i escrita de la llengua francesa. 

 Ordre i polidesa en l’elaboració de documents. 

 Capacitat de síntesi de la informació. 
 
Documents adjunts 

 
Pàgina web de l’element didàctic: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/9-la-securite 
 
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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