
ARC- CIREL                                                                                                       
     

  1/2 

 
 

Tu es “écolo”? 
 
 
 
 
Objectius 

  
Ens hem plantejat dos objectius prioritaris:  

• Millorar la pràctica lingüística al voltant del tema ecològic i de 
protecció del medi ambient  

• Millorar les actituds i els hàbits individuals relacionats amb aquest 
tema.   

Com a objectiu dintre del pla de centre volem contribuir a la conscienciació 
col·lectiva quant al reciclatge i a les actituds útils dels col·lectius ciutadans. 
 
Descripció de la proposta 
 

Es proposa a l’alumnat fer una enquesta sobre les actituds ecològiques de 
l’alumnat de 2n d’ESO. Com a feina final han de fer una presentació sobre els 
gestos quotidians que es poden canviar per reduir la nostra empremta 
contaminant i sobre les conclusions a què han arribat desprès de fer 
l’enquesta. 
 
La presentació coincideix amb el 5 de juny: “Journée mondiale de 
l’Environnement”. Haurà de contemplar una introducció, que animarà tots els 
alumnes de l’escola i les seves famílies a vetllar per la protecció del medi 
ambient, tenint en compte la importància del reciclatge; i un decàleg de bons 
principis, amb deu gestos ecològics. 
 
Recursos emprats 

 
Bàsicament ho podran trobar tot a la web del grup de treball “Francès a 
secundària” de Lleida:  
http://flelleida.blogspot.com.es/p/webquests.html 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Per portar a terme el treball proposat, els alumnes han de fer exercicis, jocs, 
visitar llocs web i d’altres activitats proposades per aprendre el vocabulari 
específic relatiu a l’ecologia i al medi ambient. 
Donem també les indicacions necessàries per fer una autoavaluació del treball 
individual, del treball en equip i de les destreses lèxiques adquirides amb 
l’exercitació del camp semàntic de l’ecologisme. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

A banda de la competència digital, que han de fer servir per preparar la seva 
presentació, al llarg d’aquest recorregut, els alumnes han de fer servir les 
competències següents: lingüística i comunicativa; treball en equip; 
competència lògica i matemàtica (en extreure quadres estadístics de les 
enquestes); social i ciutadana (perquè el tema ecològic és de convivència); 
aprendre a aprendre (perquè l’objectiu del projecte és que els alumnes 
extreguin conclusions dels comportaments habituals i actuïn per canviar-los). 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Pot estar constituït per un grup híbrid d’alumnes de segon i tercer d’ESO, atès 
que el tipus de tasca coincideix amb els continguts de ciències naturals de 
segon d’ESO i amb els coneixements lingüístics que han assolit  els alumnes de 
tercer d’ESO per desenvolupar la presentació què es demana al final. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquest recorregut pedagògic està relacionat amb els continguts de l’àrea de 
ciències naturals. D’altra banda, dintre del marc de l’escola verda i de les 
activitats relacionades amb l’Agenda 21, es fan treballs relacionats amb el 
medi ambient en totes les disciplines. 
 
Documents adjunts 

 
Tota la documentació necessària, tant per al professorat com per a l’alumnat 
es troba a la pàgina web del grup de treball “Francès a secundària” de Lleida: 
http://flelleida.blogspot.com.es/p/webquests.html 
 


