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Títol: 6. La maison écolo – Vivre écolo 

 

 Imatge: OpenClips (CC0 Domini Públic) 

 

Objectius  

 

Aquesta proposta didàctica pertany a l’itinerari “La maison écolo” . 

Els objectius lingüístics són ampliar el coneixement de vocabulari  relacionat amb les energies 

renovables, material de construcció, pintura i decoració ecològica. 

Des del punt de vista dels continguts es tracta de conèixer diverses estratègies perquè la nostra 

llar sigui més respectuosa amb el medi ambient des del punt de vista de l’estalvi energètic i la 

salubritat.    

 

Descripció de la proposta  

 

A través d’aquesta proposta es presenta a l’alumnat els aspectes relacionats amb  “la maison 

écolo” que aniran coneixent i, sobretot, fer veure que la llengua francesa  serà la llengua 

vehicular i que ens servirà per adquirir tota la informació sobre el nucli temàtic presentat.   

 Es proposa com a activitat inicial una presentació que explica conceptes generals sobre 
un habitatge passiu i els avantatges que comporta. 

 Per ampliar els coneixements sobre l’aprofitament d’energies renovables, s’explica a 
l’alumnat una sèrie de conceptes sobre l’energia solar fotovoltaica i tèrmica. 

 A continuació, com a exemple d’habitatges que tenen alta eficiència energètica i utilitzen 
energies renovables es mostra als alumnes una presentació sobre alguns edificis 
concrets que compleixen aquestes condicions. 

 Per finalitzar, es mostren idees interessants relacionades amb com podem construir i 
decorar de manera més ecològica mitjançant diverses presentacions multimèdia. 

La proposta treballa sobretot aspectes de comprensió i expressió en llengua francesa així com 

en vocabulari principal en l’estudi d’una casa ecològica. 

Aquest material està adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO. 

 

http://www.slideshare.net/skylabo/maison-colomaison-energie-passivematriaux?ref=https://mj89sp3sau2k7lj1eg3k40hkeppguj6j-a-sites-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr?url=http://www.gstatic.com/sites-gadgets/iframe/iframe.xml&container=enterprise&view=default&lang=ca&country=ALL&sanitize=0&v=44d6b25297941457&libs=core&parent=https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/6-vivre-ecolo
https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/6-vivre-ecolo/l%C3%A9nergie%20solaire.doc?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/6-vivre-ecolo/Maison_Kyoto.ppt?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/6-vivre-ecolo/Maison_Kyoto.ppt?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/6-vivre-ecolo/toit_ecolo.ppt?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/6-vivre-ecolo/peinture_ecolo.ppt?attredirects=0&d=1
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

Els temes a treballar estan previstos per dues sessions de classe. És molt aconsellable anar 

desenvolupant un glossari de termes importants relacionats en  cadascuna de les sessions. 

El detall de la temporització de les activitats es mostra en el fitxer adjunt pel professorat. 

 

Recursos emprats  

 

Els recursos necessaris per aquesta proposta didàctica es troben tots al lloc  

https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/6-vivre-ecolo 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Amb aquest material es pretén millorar la competència comunicativa en FLE, treballant: 

 

- La comprensió global de documents oral i escrits autèntics en llengua francesa, a més, la 

classe es fa en francès. 

- La competència d’autonomia i iniciativa es treballarà sobretot en el moment de distribuir-se les 

tasques i saber resoldre les petites tasques encomanades. 

- La competència digital i de tractament de la informació també es treballa ja que s’utilitzen  les 

TIC per rebre informació ( visionat de presentacions, vídeos) 

- Finalment, com en qualsevol activitat que proposem en una classe de FLE, els continguts 

competencials d’aprendre a aprendre sempre hi seran presents. Els alumnes hauran de ser 

conscients d’allò que saben i hauran de reflexionar sobre allò que estan fent per aprendre i 

corregir els seus errors. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquest material s’adreça a alumnes de primer ESO que no han cursat francès com a llengua 

estrangera. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

La matèria implica en sí mateixa una interdisciplinarietat i transversalitat ja que és una matèria 

en francès però amb continguts molt propers a les àrees de tecnologia i de ciències naturals. 

 

Documents adjunts 

 

El document adjunt 6_ecolo_Annex_metodologia.doc detalla les activitats a realitzar. 

 

Autoria 

Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica 

Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor. 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/maison_ecolo/6-vivre-ecolo

