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Imatge JOE Planas a Unsplash 

Our Footprint 
 

Objectius  

 

  - Reflexionar sobre les conductes individuals i col·lectives que afecten el  

   medi ambient  

  - Conèixer i entendre diferents maneres com un activista climàtic pot  

   treballar per aconseguir l’ODS 13. 

  - Reflexionar sobre les activitats humanes que tenen un impacte en la  

   crisi climàtica i prendre consciència de la importància de prendre    

   mesures per reduir l’impacte sobre el medi ambient. 

                                    - Prendre consciència de la importància de preservar el medi ambient i   

                                      l’entorn més proper, així com el patrimoni cultural. 

                                     - Familiaritzar-se amb el lèxic relacionat amb el medi ambient i el canvi    

                          climàtic. 

      

Descripció de la proposta  

 

Activitats de conscienciació sobre el canvi climàtic i les accions que podem adoptar per 

minimitzar-ne els efectes després d’una sessió VTS o de treball visual amb les obres: 

- Show me the Monet, 2005. Banksy 

- Sun and Sea, (Lleó d’or Biennal Venècia) Lina Lapelyte, 2019. 

      

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Temporalització: 180 minuts aprox. (3 o 4 sessions de 60 minuts). 

Avaluació: producte final (mini-project and showcase) rúbrica 

 

Recursos emprats  

 

Presentació amb activitats guiades (Our Footprint)  i banc d’imatges (A Perfect Match) 

Call to Learning for Climate Education (YouTube video) 

https://climatevisuals.org (website) 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Competències treballades: CE, CO, EO, EE 

 

 

Natura i entorns 

Nivell 3 ANGLÈS 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://unsplash.com/@joebcn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@joebcn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://drive.google.com/file/d/1QXwWq8GSkKI4Ev0DkzrFFEm1a-iW2JQw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KfWeEI_JyZdxNHpwIoAD3Q_mwvgK6zOJjjLXB82lW3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1WkGHNqij-3QPRmR8zCOYS1anxlJgacJxoKkcOAw9E6g/edit?usp=sharing
https://youtu.be/2oGKKAMjRfQ
https://climatevisuals.org/
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat del nivell 3 de llengua anglesa al centres de formació d’adults (A2 del MECR). 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

La temàtica de la proposta té relació amb l’àmbit de les ciències naturals i va més enllà de la 

classe d’anglès, ja que planteja reptes de caràcter individual i grupal que poden repercutir en la 

presa de decisions i accions sobre la comunitat i l’entorn. 

      

Documents adjunts 

      

Presentacions per a la classe: Our Footprint / A Perfect Match / Final Project 

Material de l’alumne/a: Climate collocations / Students’ worksheets (includes Project 

Instructions) 

Rúbrica d’avaluació del projecte final 

Fitxa de preparació prèvia imatges VTS 

 

Autoria 

      

Joe- Josep Maria Planas - Grup de treball VTS del CFA Pere Calders. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://docs.google.com/presentation/d/1KfWeEI_JyZdxNHpwIoAD3Q_mwvgK6zOJjjLXB82lW3o/edit?usp=sharing
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