
SCIENTISTS AND RENEWABLE ENERGY

Objectius 

• Conèixer i fer més visible algunes de les dones que han fet o fan aportacions i descobriments
en l’àmbit científic.

• Fomentar la igualtat i el respecte entre les dones i els homes davant la ciència.

• Escriure un text  biogràfic en anglès sobre una científica seguint  un model i  un document
d’autoavaluació.

• Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal.

• Adquirir estratègies tant per comprensió lectora com l’exposició oral d’un text biogràfic.

• Publicar un article en anglès a la revista i a la pàgina web de l’escola.

• Adquirir i fer ús correcte d’estructures (fent servir el diferents temps verbals tant en present,
passat o futur) i vocabulari relacionat amb els textos biogràfics (nom, data i lloc de naixement,
nacionalitat, etc.).

• Utilitzar tècniques holístiques de ioga educatiu per facilitar l’aprenentatge de la llengua es-
trangera i que, mitjançant l’apropiació d’aquestes per part de l’alumnat, es millorin aspectes
com la memòria ortogràfica, l’adquisició de vocabulari i d’estructures lingüístiques, el desen-
volupament habilitats per potenciar l’atenció i la concentració per a l’aprenentatge i l’adquisi-
ció de confiança i millora de l’autoimatge en l’adquisició de llengües addicionals.

Descripció de la proposta 

Aquesta proposta didàctica sorgeix a una nova àrea que es va introduir durant el curs escolar
2018-2019  amb  els  alumnes  de  6è  de  primària:  Science.  Aquesta  àrea  està  adreçada  tant  a
ensenyar ciències com a aprendre anglès. Durant una de les sessions, l’alumnat observa que als
llibres  de  ciències  hi  ha  una  abundància  de  figures  masculines  davant  les  femenines,  gairebé
inexistents. Desprès d’una petita reflexió sobre aquest fet i sobre la igualtat i el respecte entre els
homes i les dones, es proposa als nens i nenes de 6è l’oportunitat d’ampliar el ventall de dones que
apareixen al llibre i, al mateix temps, contribuir en la seva difusió. 

És així  com neix aquesta proposta didàctica,  en la que l’alumnat,  en petits grups de 5-6
membres, presentarà un text biogràfic sobre una dona que ha fet o fa aportacions o descobriments
científics. Aquests textos seran revisats tant pels mestres com pel propi alumnat amb l’objectiu de
triar els dos articles que s’adeqüin més als criteris i pautes consensuats per publicar-los a la revista i
a la pàgina web de l’escola.

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta unitat didàctica està inserida dins la metodologia AICLE (Aprenentatge 

Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres)o CLIL(Content Language Integrated Learning) i inclou
tècniques de ioga educatiu per facilitar l’aprenentatge de la llengua estrangera.
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El projecte té una durada de 6 sessions d’una hora cadascuna, amb la intervenció de dos
mestres a l’aula: l’especialista de llengües estrangeres que incidirà en els continguts lingüístics en
anglès i el/la tutor/a que portarà més els continguts de l’àrea de medi. La dinàmica d’aula se centra
en el  treball  d’equip,  tot  i  que s’utilitzen  diferents tècniques i  jocs  per  fer  treball  individual  o en
parelles, quan l’activitat ho requereix. Per facilitar el treball cooperatiu i col·laboratiu, es repartiran
unes targes (necklaces) i cada alumne triarà aquella que representi la tasca o rol que consideri més
adient: “recorder”, “reporter”, “resource material” i “time keeper/noise monitor”. 

La unitat didàctica s’inicia amb la mostra d’una imatge sobre la científica Ann Makosinski per
comprovar els coneixements previs dels alumnes tant sobre aquesta persona com sobre el concepte
de biografia. A continuació, el/la mestre/a exposa als alumnes un exemple sobre el producte final que
hauran de presentar: l’article biogràfic d’una científica amb una prèvia exposició oral sobre aquest. A
partir d’aquí, podríem classificar les activitats en 3 blocs:

-Activitats de lectura on els alumnes tindran la possibilitat de veure diferents models biogràfics
i  treballar  la  comprensió  lectora  a  través  de  diferents  estratègies  així  com adquirir  vocabulari  i
estructures relacionades amb el tema.

-Activitats  d’exposició  oral,  on  cada  grup  exposarà  la  biografia  triada  i  els  companys/es
avaluaran tant el contingut com la competència comunicativa en anglès.

-Activitats d’expressió escrita que facilitaran i guiaran el procés de creació dels textos de les
diferents científiques, dels quals es triaran dos per ser publicats.

Recursos emprats 
- Collaborative roles necklaces (made by the teacher)
- Ann Makosinski’s graphic organizer (made by the teacher) : http://popplet.com/app/#/4515047
- Ann Makosinski’s Biography box (prepared by the teacher): it contains a transistor, two Playmobil 
figures (one male and the other female), a mug from Canada, wire, batteries and torch (we will send 
you a picture of it when we implement this session). 
- Ann Makosinski’s biography summarized by the teacher using these sources of information: - 
Favilli, Elena., and Cavallo, Francesa.Goodnight stories for rebel girls. 100 tales of extraordinary 
women. Particular Books.Great Britain, 2017. 

- https://upclosed.com/people/ann-1/ 
- https://everipedia.org/wiki/Ann_%28Andini%29_Makosinski/

- Maanasa Mendu’s biography summarized by the teacher using these sources of information: 
-   https://www.wcpo.com/news/insider/mason-freshman-to-compete-in-young-scientist-challen 
ge-with-her-own-energy-harvesting-device?page=2
 - http://www.bbc.com/mundo/noticias-37798983 
 -  http://www.themakermom.com/2017/01/maanasa-mendu-top-young-scientist-of-2016.html

- Mária Telkes’s biography summarized by the teacher using these sources of information:
    - https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Telkes
    - http://proyectofse.mx/2017/09/04/maria-telkes-pionera-campo-la-energia-solar/
    - https://www.britannica.com/biography/Maria-Telkes

- Mind-map biography :made by the teacher. 
- Self-assessments and assessment charts : made by the teacher. 
- Language structure chart: made by the teacher.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Continguts: científiques i descobriments, l’energia renovable i el text biogràfic.
Dimensió comunicació oral: C1 i C2
Dimensió comprensió lectora: C4 , C5 i C6
Dimensió expressió escrita: C7, C8 i C9
Dimensió actitudinal, plurilingüe i intercultural: C12
Dimensió ciutadania: C12/Dimensió interpersonal: C4 i C6/Dimensió social: C8

Documents adjunts

Documents per al professorat
- Orientacions metodològiques
- Materials 1, 2 and 4
- Materials 3
- Materials 6 and 5
- Materials 7 and 8
- Integration of holistic techniques in language activities I
- Integration of holistic techniques in language activities II
- Text Entre Vistes i Paraules. Un aprenentatge integral i integrador a l’escola Abat Marcet. Núm. 2
- Enregistrament Entre Vistes i Paraules. Un aprenentatge integral i integrador a l’escola Abat 

Marcet.
- Enregistrament d’aula: Holistic technics in the English classroom

Documents per a l’alumnat

- Necklaces

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnat de 6è de Primària que ja hagin treballat per projectes o metodologies properes al CLIL i que 
mostrin un domini dels continguts mínims d’anglès de la seva etapa.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Llengua anglesa, medi, ICT i educació en valors

Autoria
Irma Martín Tebar i Anna Palmero Molina, ambdues mestres de llengües estrangeres (anglès) de 
l’escola Abat Marcet de Terrassa, Barcelona.
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