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Objectius

 Conèixer i valorar els principis de la Carta de la Terra i els Objectius de Desenvolupament

Sostenible

 Sensibilitzar dels problemes mediambientals que amenacen el nostre planeta

 Incentivar  el  compromís  dels  joves  per  protegir  i  restaurar  la  integritat  dels  sistemes

ecològics de la Terra amb especial atenció a la diversitat biològica i els processos naturals

que sustenten la vida

 Promoure accions col·laboratives que generin un canvi constructiu per aconseguir formes

de vida més diverses i sostenibles

 Manipular seqüències de vídeo analitzant les possibilitats de diversos programes i aplicant

tècniques bàsiques de captura i edició bàsiques 

 Elaborar clipmetratges

 Participar en el premi Federico Mayor Zaragoza

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Descripció de la proposta

La  Webquesta Implica’t+  amb  el  Premi  Federico  Mayor  Zaragoza  proposa  elaborar  un
clipmetratge de 2 minuts de durada per salvar el planeta i presentar-lo al premi, organitzat per
Unesco Tortosa. 

Aspectes didàctics i metodològics

Aquesta webquesta implica un treball interdisciplinari i cooperatiu d’un mínim de 3 persones i es
pot treballar a l’aula ordinària. La tasca final és la producció del clipmetratge i en cadascuna de
les activitats proposades es presenten les pautes i les eines necessàries per poder-lo crear. 
L’avaluació formativa la realitzarà el docent mitjançant 2 rúbriques: la del portafoli digital, que
recollirà  totes  les  tasques  a  desenvolupar  i  la  del  producte  final,  el  clipmetratge  que  es
presentarà al premi.
L’avaluació formadora la durà a terme l’alumnat mitjançant la valoració dels clipmetratges dels
seus companys (coavaluació). 

Recursos emprats

 Un ordinador per a cada grup d’alumnes
 Connexió a internet 
 Compte gmail 
 Aplicacions web 2.0 i G Suite 
 Mòbil, càmera fotogràfica o de vídeo 
 Editors d’àudio i de vídeo 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts
 Sostenibilitat

 Biodiversitat
 La Carta de la Terra
 Agenda 2030
 Portafoli digital
 Aplicacions web 2.0
 Vídeo i àudio 
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  Competències

 D’àmbit:
◦ Lingüístic: C1, C3, C5, C9 i A2 
◦ Social: C5 i C11 
◦ Científic tecnològic: C11
◦ Matemàtic: C2, C3, C6 i C12 
◦ Cultura i valors: C11 

 Transversals:
◦ Digital: C3, C4, C7, C8 i C11
◦ Personal i social: C2 i C4  

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta webquesta s’adreçada a l’alumnat de secundària, cicles formatius i batxillerat. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Aquesta webquesta és una  proposta didàctica del projecte Implica’t+ amb la Carta de la Terra i
l’Agenda 2030. Un projecte flexible, obert, inclusiu i participatiu que incorpora els principis de la
Carta de la Terra i  l’Agenda 2030 al disseny curricular  de totes les etapes educatives i que
suposa un canvi  en el  paradigma de l’educació  tradicional  perquè promou un ensenyament
transversal i actiu que pretén fer els alumnes corresponsables del seu futur com a ciutadans.

Documents adjunts (Webgrafia)

 Web del Projecte Implica't+  
 Propostes didàctiques elaborades i recull d'experiències realitzades a Secundària, cicles 

formatius i batxillerat  .  
 Relació d’alumnat premiat

Autoria

Maria del Mar Lluelles Perera, professora d’informàtica i coordinadora del projecte Implica’t+
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