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Nucli 
 

Títol  Water Saving Awards 

 

 
 

Objectius (*) 

o Reflexionar sobre la necessitat de l’estalvi d’aigua. 
o Comprendre la idea general de textos escrits i orals publicats a 

la web i fer ús de les seves competències per tal d’esbrinar la 
informació que necessiten. 

o Dissenyar un pòster digital on s’inclogui tot tipus de documents 
per tal de fer adonar els altres de la situació mundial de la 
manca d’aigua i animar-los a estalviar-ne. 

 

Descripció de la proposta (*) 

  
En aquesta unitat didàctica es treballen de forma integrada totes les 
competències bàsiques i també quatre de les cinc destreses comunicatives; la 
comprensió i l’expressió escrita i oral partir de la reflexió sobre la situació 
mundial de la manca d’aigua i com nosaltres podem contribuir a estalviar 
aquest bé tan escàs. La unitat es divideix en quatre parts diferenciades però 
amb l’objectiu conjunt de contribuir a l’elaboració d’un pòster digital sobre la 
importància de l’estalvi d’aigua. Primer, l’alumnat treballa sobre com la 
població mundial té una influència directa en el consum d’aigua per centrar-
se en el consum de la pròpia llar en la segona part. La tercera part tracta de 
com es pot estalviar aigua i es treballen aspectes lingüístic que els seran útils 
per elaborar el pòster –l’imperatiu o les repeticions_. La unitat acaba 
dissenyant un pòster digital tot fent anar una aplicació del Web 2.0 com el 
glogster. 
 
 

Recursos emprats (*) 

 
Montse Irun i Inma Urrecha presenten aquest material per l’alumnat en format 
pdf. 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta unitat té una durada d’unes 9 sessions. L’avaluació de la unitat 
didàctica es farà partir de l’avaluació del producte final, en aquest cas el 
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pòster digital. L’alumnat s’autoavaluarà abans de presentar el pòster. 
Aquesta mateixa graella d’avaluació pot servir per avaluar la unitat. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa, 
la competència matemàtica, la competència digital i la competència social i 
ciutadana. 
 
En aquest material es treballa la competència oral i escrita, tant receptiva 
com productiva. 
 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S’adreça a tot l’alumnat de l’àrea d’anglès. 
 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
 
 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 

 
El material es presenta en pdf. 


