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Global Warming 

 
 
 

Objectius (*) 

  
 

• Entendre texts curts 
• Expressar idees I coneixements previs I adquirits 
• Donar opinions I consells 
• Establir relacions de causa-efecte 
• Entendre textos orals produïts per nadius i no nadius de la llengua 

d’aprenentatge 
• Resumir un tema 
• Presentar un tema oralment 

 
 
 

Descripció de la proposta (*) 

  
La unitat es centra en el tema de l’escalfament global i treballa continguts de 
llengua relacionats: entendre textos descriptius, explicar el contingut d’un 
text audiovisual, fer un resum, escriure un text descriptiu i parlar i presentar 
algun aspecte del tema central. També es proposa un treball actitudinal basat 
en el treball col�laboratiu. Finalment es pretén conscienciar l’alumnat de la 
necessitat d’un món sense contaminació i de la responsabilitat que cadascú té 
per aconseguir-ho. 
 
Recursos emprats (*) 

 
Projector, connexió a internet, Youtube.com, Microsoft Office PowerPoint, 
Microsoft Office Word, Glogster.com. 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquests codis s’han utilitzat per tal de caracteritzar les activitats de la unitat: 
 

� Individual task 
�� Pair work/group work 
� A task that implies writing 
� A task that implies reading 
� A task that implies listening 
� A task that implies speaking 

 Useful information 
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 Resources/materials for students 
 Resources/materials for teachers 

 
La unitat està pensada per poder-la implementar en 10 sessions de classe. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Al final de la unitat, l’alumnat  
 

1- Coneixerà algunes espècies en perill d’extinció I els canvis en els seus 
habitats deguts a l’escalfament global.  

2- Podrà parlar de l’efecte hivernacle. 
3- Serà capaç de donar consells per tal de contaminar menys. 
4- Identificar les causes de l’escalfament global. 
5- Identificar els diferents tipus de gasos que afavoreixen l’escalfament 

global. 
6- Investigarà les energies renovables. 
7- Coneixerà què i com reciclar. 
8- Valorarà les diferencies entre països rics i pobres i la seva actitud 

davant el tema. 
9- Crear un producte final i presentar-lo davant d’una audiència. 

 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
La proposta integra continguts de l’àrea de ciències naturals i llengua anglesa.  
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat: dossier en pdf 
 
- Material de treball per al professorat : Objectius i continguts en pdf i 
orientacions també en pdf 


