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Energy Resources 

 
 
 

Objectius (*) 

 
L’alumnat al final de la proposta serà capaç de: 

• Distingir, classificar i descriure les energies renovables i les no 
renovables. 

• Comprendre alguns conceptes claus relacionats amb el tema. 
• Ineractuar amb els companys/es per intercanviar informacions i 

opinions. 
• Utilitzar recursos TIC I cercar informació relacionada amb el tema a 

internet. 
• Presentar oralment d’un tema tractat. 

 

Descripció de la proposta (*) 

 
La unitat es divideix en dues parts. La primera activa els coneixements previs 
i introdueix de nous. A la segona part es proposa un treball cooperatiu. La 
classe es divideix en 5 grups de 4 alumnes. Cada grup ha de treballar una font 
d’energia.   
La unitat combina el treball de les cinc habilitats: comprendre, llegir, 
escriure, parlar, i intereactuar. 
 
Recursos emprats (*) 

 
Processador de textos, ppt o algun de similar per reforçar la presentació final 
del projecte, accés a internet. 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
La proposta està pensada per a ser implementada en 10 sessions. El treball en 
grups cooperatius és un element central d’aquesta proposta. 
Parteix del treball sobre energies renovables i no renovables que pot ser part 
del currículum de l’àrea de ciències naturals però la proposta s’ha impartit 
dins l’horari d’anglès. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Apareixen detallats en un dels documents adjunts. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta s’adreça a l’alumnat de 2nd d’ESO però també inclou una 
proposta reduïda per l’alumnat de 3r d’ESO que necessita reforçar alguns 
continguts de 2n. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Es parteix d’un contingut de l’àrea de Ciències Socials. 
 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat: dossier en pdf 
- Material de treball per al professorat: dossier en pdf amb les notes 

per a la implementació a l’aula i dossier en pdf amb el mapa de 
continguts i competències que treballa la proposta.  

 
 


