
Els “Eco-Teams”: contra el malbaratament de l’energia a l’escola

Objectius  
• Utilitzar l’anglès per a debatre i escriure sobre temes medi-ambientals;
• Reflexionar sobre l’ús /mal ús de l’energia a l’escola;
• Dissenyar pòsters per conscienciar a la comunitat educativa;
• Portar a terme una “Saving Energy Week” a l’escola.

Descripció de la proposta 
Aquesta activitat va estar inclosa dins del projecte Comenius “Addressing the Energy Crunch;
Every Little Action Helps”, per alumnes de 4t ESO, juntament amb alumnes de l’escola sueca i
l’escola lituana participants en el  projecte.  Més concretament,  dins de la setmana “Saving
Energy Week”, on tots els participants van intentar no malbaratar energia, tant a l’escola com
a casa.

Les activitats realitzades van ser les següents:

- SESSIÓ 1: Auditoria energètica a l’institut  . Els alumnes, en petits grups de 2 o 3, van
recórrer l’institut, tot parant atenció en quins llocs i en quines situacions es malbarata ener-
gia durant la jornada escolar. També van aportar les possibles solucions. Llavors, van es-
criure un petit article sobre les seves “troballes”.

- SESSIÓ 2: Disseny de pòsters.   Es va fer una llista entre totes les aportacions dels alum-
nes de possibles eslògans per tal de conscienciar a la comunitat educativa de les possi-
bles accions a fer per poder fer un consum energètic raonable. Llavors, es van repartir uns
fulls amb el logotip i el subtítol del projecte “Every Little Action Counts” (cada petita acció
compta) i es va assignar a cada alumne un eslògan. Els alumnes van dissenyar el pòster
amb el eslògan i un dibuix il·lustratiu.

- SESSIÓ 3: Eco-teams:   Es van crear uns “Eco-teams”, els quals van recórrer l’institut i van
col·locar els pòsters en llocs representatius segons el missatge en el pòster (aules, passa-
dissos, lavabos, bar, aules d’informàtica, papereres...). Es van fer fotografies.

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta activitat, tal com hem esmentat abans, formava part d’un projecte de dos anys, amb 
dues escoles europees. Podeu fer-ne una ullada a: www.energycrunch.wordpress.com   No 
obstant, es pot realitzar com a activitat pròpia.

Els alumnes cursaven 4t d’ESO i es va fer dins de l’assignatura d’anglès. No obstant, l’activitat
es pot adaptar fàcilment a cursos inferiors de l’ESO i fins i tot a Cicle Superior de Primària.
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Igualment, es pot fer dins de l’assignatura de tecnologia/ciències... i en una altra llengua 
(català, castellà), o en una altra llengua estrangera.

Recursos emprats 
- Fulls DNA-4 de colors
- Retoladors, llapis de colors.
- Càmera fotogràfica
- Eina web www.calameo.com per crear un llibre/revista digital i poder publicar-la al bloc del 

projecte.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
- Competències lingüístiques: els alumnes treballen continguts mediambientals en anglès
- Competències digitals: els alumnes utilitzen una eina web 
- Continguts de conscienciació medi-ambiental.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Tal com he dit abans, aquesta activitat es pot portar a terme a diferents cursos (des de 5è 
primària a 4t ESO), i hi té cabuda tot tipus d’alumnat (alumnes amb NEE, alumnes amb 
habilitats artístiques...).

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
L’activitat  és  totalment  interdisciplinària  i  transversal;  els  alumnes  treballen  temes  medi-
ambientals, juntament amb artístics i en llengua anglesa.

Documents adjunts
Finalment, es va recollir tot el treball fet: auditoria, pòsters, fotografies... en un e-book utilitzant 
l’eina web www.calameo.com

Enllaç a l’e-book de l’institut Jaume Callís: 
http://www.calameo.com/read/0009914297a22c270bb85

Enllaç a les presentacions de l’escola sueca i l’escola lituana: 
http://energycrunch.wordpress.com/2011/12/10/energy-saving-week-a-les-escoles-
lituanes-i-sueques/   

Exemple de dos pòsters.
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