
A- Estructura general per al disseny de seqüències didàctiques 
competencials 

Context 

Els  alumnes  recorren  el  centre  per  fer  una  petita  auditoria  sobre  el
malbaratament energètic i,  un cop detectats els espais on això es produeix,
elaboren uns pòsters amb eslògans i imatges amb la intenció de conscienciar la
comunitat educativa. 

Producte Final

Elaboració d’uns pòsters, per enganxar en els espais on hi ha malbaratament
energètic,  amb  eslògans  escrits  en  anglès   suggeridors  i  impactants;
acompanyats amb imatges visuals,  il·lustracions i elements gràfics que donin
suport al text.

Productes de procés

• Planificar i redactar un article periodístic sobre el malbaratament 
energètic al centre.

• Crear pòsters per a la presa de consciència de l’estalvi energètic : 
eslògans, grafisme i imatge.

• Elaborar un reportatge fotogràfic i exposar-lo amb l’eina Calameo.

Projecció

Els treballs tenen presència i difusió dins el centre a través de:

• Creació de pòsters per penjar per tot el centre
• Elaboració d’un reportatge fotogràfic i d’una exposició que reculli el 

procés d’elaboració de la tasca i dels productes finals.

ELS ECO-TEAMS CONTRA EL MALBARATAMENT  DE L’ENERGIA A L’ESCOLA



Què relaciones amb cartell publicitari?

Eslògans suggeridors
Disseny general del pòster

Campanya publicitària Imatges suggeridores

B-  Descripció i dinamització pas a pas de les activitats a l’aula

Activitat 1. Una auditoria al meu centre. Malbaratem energia?

L’activitat  1  té  com  objectiu  implicar  l’alumnat  en  l’activitat  que  hauran  de
realitzar, a partir de la formulació de preguntes relacionades amb el tema del
malbaratament: quines inquietuds  tinc sobre el malbaratament energètic en el
meu centre? Què he observat? Què m’agradaria millorar?

De manera individual cada  alumne respon aquestes preguntes (3-4’) i després
es posa en comú amb tot el grup classe. D’aquesta posada en comú, el docent
recull  a  la  pissarra,  o  en un suport  o  document  digital,  els  llocs  que s’han
d’observar per auditar. També es recullen les propostes de millora i, a partir
d’aquesta activitat es presenta el treball final:  la creació de pòsters (cartells
publicitaris)  per  tal  de  conscienciar  la  comunitat  educativa  de  la
necessitat de l’estalvi energètic.

Activitat 2. Dissenyem pòsters! Creem eslògans!

2.1 A partir d’una pregunta del tipus: Què relaciones amb cartell publicitari? 
Podem anar construint amb l’alumnat els criteris i els indicadors d’avaluació 
que monitoritzaran els procés d’aprenentatge i d’avaluació

Podem construir un esquema general del tipus següent:

• Veure  annex 1  amb els  criteris  i  indicadors  d’avaluació  en  forma de
pauta d’interrogació



2.2 Després del recorregut pel centre i de les propostes de millora. La persona
docent convida els alumnes a cercar, eslògans, en aquest moment els recollim
en  diferents  llengües.   Aquesta  activitat  ens  servirà  per  observar  les
característiques lingüístiques d’aquest tipus de frases publicitàries

• Què vol dir la paraula eslògan? Amb què l’associo?

La persona docent recull les experiències dels alumnes i a partir d’aquí 
comparteix el significat de la paraula:

Eslògan (de l'anglès slogan i aquest del gaèlic escocès sluagh-ghairm : crit de
guerra)  o frase  publicitària s'entén  com  a  frase  identificativa  en  un
context comercial o polític (en el cas de la propaganda), i com a expressió breu
i sintetitzada d'una idea o d'un propòsit.

• Què em crida l’atenció d’aquestes frases? Què tenen en comú? Quin 
tipus de paraules s’utilitzen? Com s’utilitzen?
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Els alumnes hauran d’observar els eslògans i deduir-ne algunes  
característiques lingüístiques , tant d’estil com gramaticals, que hàgim planificat
com a objectius d’aprenentatge. (veure annex 1)

2.2 En parelles (o bé en l’agrupació escollida) redactaran eslògans en llengua
anglesa.  Després  elaboraran  el  pòster  amb  imatges  o  il·lustracions  per
acompanyar aquest eslògan.

2.3 Es creen uns  Eco-teams, els quals recorren l’institut i  van col·locant els
pòsters  en  llocs  representatius  segons  el  missatge  del  pòster  (aules,
passadissos,  lavabos,  bar,  aules  d’informàtica,  papereres...).  I  es  van  fent
fotografies  que  formaran  part,  per  una  banda,  d’un  article  periodístic  que
hauran  de  redactar,  i  per  l’altra  de  l’àlbum  que  crearan  amb  l’ajuda  del
programa Calameo. 

Activitat 3. Redactem un article. 

Una tercera gran activitat portaria a l’alumnat a redactar un article periodístic
que recollís  tot  el  procés d’elaboració  de  la  seqüència  didàctica,  des de la
diagnosi del malbaratament energètic fins a l’elaboració d’eslògans i l’ús que el
centre  en farà per tal de millorar el grau de consciència mediambiental de  la
comunitat educativa.  

A  partir  de  preguntes  d’indagació  del  tipus:  Què  és  per  a  mi  un  article
periodístic? Quins aspectes gràfics i de contingut he observat? O bé a partir
d’un treball amb gèneres periodístics, la persona docent va construint amb els
aprenents una llista amb els elements que caracteritzen un article.

Caldria  que  la  llista  contingués  totes  les  característiques  que  els  alumnes
hauran de tenir en compte per redactar l’article. Aquest document  servirà a
l’alumnat de guia per a l’elaboració i de pauta d’autoavaluació per  a la revisió.

Aquesta  activitat  permetrà  al  docent  compartir  amb  l’alumnat  els  criteris
d’aprenentatge que tindrà en compte per a l’avaluació de la composició escrita
de l’article periodístic.  



ANNEX 1
 
INDICADORS EN FORMA DE PAUTA D’INTERROGACIÓ PER A 
L’AUTOREGULACIÓ I AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

Campanya publicitària

• Heu tingut en compte a qui va dirigida la campanya per 
pensar com podem atraure la seva atenció amb els cartells?
(colors, imatges, etc.)

SÍ NO

Imatges suggeridores i impactants

• Les imatges (dibuixos, fotografies) ajuden a transmeten el 
missatge de l’eslògan? El reforcen?

• Transmeten valors ecològics?

Eslògans suggeridors i impactants

• Les frases són breus i senzilles i tenen la intenció de captar 
l’atenció?

• Les paraules que he triat són suggeridores i produeixen 
impacte perquè són: inesperades, divertides, enginyoses?

• He creat alguna metàfora, comparació, antítesis, hipèrbole o
al·literacions per impactar el lector quan he redactat 
l’eslògan?

• És fàcil de llegir i comprendre?
• És fàcil de recordar?
• He usat correctament les formes imperatives?

• make, get, take, etc., generalment a l’inici de 
l’eslògan: Save water, live healthier, Make it real, 
“Take..., Discover the power of... 

• He triat paraules concretes i no abstractes?
• He revisat l’ortografia i la sintaxi?

 Disseny general del pòster o cartell

• He tingut en compte distribuir de manera equilibrada el text i
les imatges?

• La tipografia i la mida de les lletres deixa veure la jerarquia 
de les idees?

• He destacat (amb colors, formes, etc.) allò que considero 
més important?



ANNEX 2 

INDICADORS EN FORMA DE PAUTA D’INTERROGACIÓ PER A 
L’AUTOREGULACIÓ I AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES
El meu article sobre el malbaratem energètic: SÍ NO

Presenta dues o tres parts diferenciades tipogràficament: els 
titulars, el cos o desenvolupament i el lead o entrada?

Quina de les tres funcions que tenen els titulars he triat?

• Funció d'obertura. Delimitar el text

• Funció de resum. Ofereix els aspectes més rellevants del 
text des del punt de vista informatiu

• Funció de captació d'atenció. Crida l'atenció del lector

He escrit un lead o entrada, per oferir al lector un resum més ampli 
que l'obtingut pels titulars, informant-lo sobre els aspectes 
principals de l'esdeveniment?

He tingut en compte els sis tipus de circumstàncies denominades 
les ¨6 W¨ per planificar i després redactar la notícia i estructurar-la 
en paràgrafs?

• WHAT- Què ha passat? Els fets
• WHO - Qui ho ha fet? El subjecte
• HOW - Com ha succeït? La manera
• WHERE - On ha passat? El lloc
• WHEN - Quan ha succeït? El temps
• WHY - Per què ha succeït? la causa

He utilitzat, a l’hora de redactar-lo en pantalla, un corrector 
ortogràfic i gramatical?

He consultat diccionaris en paper o digitals per triar paraules més 
precises, consultar dubtes, etc.?

He tingut en compte usar els estils i tipografies acordades, així com
el cos de les lletres per al text i per als titulars?

He anat revisant, rellegint i reescrivint el text mentre el redactava, i 
he fet una revisió final un cop acabat?

He inserit imatges adequades al text? 
He tingut en compte el seu pes i les seves proporcions i distribució 
a la pàgina?
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