
 

Activitat escollida per avaluar la competència 5 del món actual:  
C.5 Plantejar propostes de solució als problemes socials rellevants.  

 

És una activitat individual que consisteix a redactar el compromís personal que cada nens assumeix en relació al consum elèctric 
responsable. 

 
Nivell NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT 

Guia pel mestre 

Implicació personal amb el consum 
elèctric responsable tenint en compte 
3 aspectes: la implicació que suposa 

per part de l'alumne, la viabilitat de la 
seva proposta i l'impacte que tindria 
en el consum global si tots ens féssim 

nostre aquest compromís 

No és capaç de redactar un 
compromís personal, 

redacta propostes perquè 
altres persones portin a 

terme, poc realistes i/o amb 
poc impacte en el consum 

energètic global. 

Proposa un o dos 
compromisos amb una 

implicació mínima,  realistes 
però de molt baix impacte. 

Proposa diversos 
compromisos amb diferents 
graus d’implicació,  viables i 

amb diversos graus 
d'impacte. 

Proposa diversos 
compromisos amb un alt 

grau d'implicació,  viables i 
amb diversos graus 

d'impacte. 

Ítems de la rúbrica 
per presentar als 

alumnes 

Implicació que suposa per part de 
l'alumne 

La meva proposta no té res a 
veure amb el que jo puc fer, 
si no amb el que poden fer 

altres persones. 

Proposo un o dos 
compromisos però amb una 
implicació mínima per part 
meva. No em suposa cap 

esforç 

Proposo diversos 
compromisos, algun amb 

una bona implicació meva i 
d'altres que no em 

comporten cap esforç 

Proposo diversos 
compromisos amb un grau 
important d'implicació per 

part meva  i que em suposen 
un gran esforç que estic 

disposat a fer. 

Viabilitat de les propostes 
Les meves propostes són 

totalment inviables 

Són propostes poc viables 
perquè suposen un canvi 

d'hàbits molt poc realistes 

Algunes de les meves 
propostes són viables i altres 
són massa complicades per 

fer-se realitat 

Són propostes molt viables i 
que es poden portar 

fàcilment a la pràctica. 

Impacte en el consum global si tots les 
portéssim a la pràctica 

Les meves propostes 
tindrien molt poc impacte 

encara que tota la humanitat 
les portés a la pràctica 

Les meves propostes 
tindrien un impacte mínim si 
tothom les portes a terme, 
però molts granets de sorra 

fan una platja. 

He diversificat les propostes 
i n'hi ha que tindrien un 

impacte mínim però d'altres 
si tothom les posa en 

pràctica faran canviar molt el 
consum del planeta. 

Com canviaria el consum 
elèctric si tothom poses en 

pràctica les meves 
propostes! 

EXEMPLES Orientacions per valorar l'activitat. 

Dir-li al pare o a la mare 
que rentin a mà per no 
gastar electricitat amb la 
rentadora. 

No hi ha implicació per part de l'alumne 
La proposta és poc realista donat els hàbits de la societat actual 
Si tothom ho fes podria tenir impacte amb el consum global. 

No encendre el llum quan 
es de dia i hi ha claror 
suficient. 

L'esforç que suposa no encendre el llum durant el dia és  molt minso, si ho 
comparem amb el que suposa tancar els llums, si els veus oberts, quan hi 
ha claror suficient. 

 


