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The Effects of Human activity on the Environment 

 
 
Objectius (*) 
 
- Entendre els efectes de l’activitat humana en l’entorn natural. 
- Conèixer el vocabulari específic per parlar sobre el tema. 
- Produir frases senzilles per explicar aspectes relacionats amb el tema. 
- Practicar diferents estratègies de lectura. 
- Aprendre a planificar el treball individual i en equip. 
- Saber utilitzar l’anglès en les interaccions de l’aula 
 
 
Descripció de la proposta (*) 

  
L’objectiu de la unitat és conèixer els efectes de l’activitat humana a l’entorn 
natural. Aquest tema ofereix múltiples oportunitats per a treballar la 
llengua : entendre textos diversos que parlen del tema i parlar i expressar 
oralment i per escrit les nostres opinions. 
 
El tema s’organitza al voltant de 10 sessions: 

• Sessió 1: introducció del tema i la metodologia de treball 
• Sessions 2 i 3: activitats per a compartir els coneixements previs i 

introduir continguts nous 
• Sessions 4 i 5 : activitats de grup (cacera del tresor) i preparació de la 

presentació oral. 
• Sessions 6 i 7: presentacions i taula rodona 
• Sessions 8 i 9: activitats pràctiques 
• Sessió 10: tancament del tema amb activitats de revisió i avaluació. 

 
 
Recursos emprats (*) 

 
Al principi del llibre del professor, es detalla en una graella tot el necessari 
per a un òptim desenvolupament de la unitat, però és important tenir en 
compte que està pensada perquè en la majoria de les sessions es necessita un 
projector, en 2 sessions es necessita l’aula d’informàtica, 2 sessions es 
desenvolupen en el laboratori i la darrera sessió es fa al pati. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta unitat didàctica està desenvolupada en 10 sessions de 50 minuts 
aproximadament. Per atendre la diversitat en la classe, algunes activitats 
tenen 2 versions depenent de les capacitats d’aprenentatge dels estudiants. 
Aquesta unitat inclou diferents tipus d’avaluació: autoavaluació, avaluació 
dels companys i avaluació del professor. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
 
Tipus d’element didàctic: TAC i Missatges Audiovisuals ,Gestió de la 
informació  
Competències i processos: Tractament de la informació i competència digital 
Competència social i ciutadana ,Competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic ,Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual  
Relació amb altres àrees i altres matèries: Coneixement de l’entorn social i 
ciències socials ,Coneixement de l’entorn físic, ciències experimentals i 
tecnologia  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta unitat està pensada per a alumnes de 3er ESO. Algunes activitats 
tenen 2 versions per adaptar-se a la diversitat en la classe. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
És una unitat didàctica de ciències en anglès i el seu contingut està 
directament relacionat amb les àrees d’anglès, ciències naturals i química. 
 
Documents adjunts (*) 

 
“an_Teacher’s notes- The Effects of Human Activity on the Environment” 
“an_Student’s booklet- The Effects of Human Activity on the Environment” 
 
 


