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Common tools 
 

Procedència: Wikimedia commons 
 

Objectius 

  
- Emprar la llengua anglesa per a l'aprenentatge de la tecnologia. 
- Entendre què és una eina i com han evolucionat durant la història. 
- Identificar els diferents tipus d’eines i famílies d’acord amb la seva funció. 
- Aprendre a triar les eines més adequades per a cada situació. 
 
Descripció de l’activitat 

 
Aquesta activitat es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia 
AICLE/CLIL. L'alumnat s’introdueix en la identificació de les eines de taller, la seva 
evolució i la seva adequació per realitzar diferents tasques. 
 

Aula 

Aula ordinària i aula taller 
 
 
Temporització 

8-12 h a l’aula ordinària i/o aula taller. 
 
 
Recursos emprats 

 
- Guia de treball de l'alumnat impresa en paper. 
- Ordinador amb canó per veure la presentació multimèdia. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat sobre els materials d'ús tècnic es desenvolupa totalment en anglès 
seguint la metodologia AICLE/CLIL. L'alumnat disposa de la informació i els 
materials per a que desenvolupi l'activitat de forma autònoma en grups de dos o tres 
alumnes, el professorat ha d'assessorar l'alumnat en els aspectes que ho sol·licitin i 
ha de vetllar perquè els diàlegs i la comunicació entre l'alumnat sigui en llengua 
anglesa. 
 

http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=308:clil-skills-video-clips&catid=128:practique
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Continguts i competències  que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen els continguts següents: 
 
- Evolució del concepte eina. De les eines manuals a les màquines automàtiques. 
- Classificació de les eines. Tria adequada de les eines per a cada tasca. 
 
Les competències treballades en aquesta proposta didàctica són 
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 1r d’ESO que ha adquirit unes 
habilitats comunicatives en llengua anglesa que els permeti de realitzar els 
aprenentatges de la matèria en aquesta llengua. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

 
Connexions amb Ciències de la naturalesa i Llengua estrangera. 
 
Documents adjunts 

Guia per al professorat: Tools. Teacher notes.pdf 
 
Guia de jocs i activitats. Tool games.pdf 
 
Guia de treball per a l’alumnat: Tools. Student activities.pdf 
 
Presentació multimèdia: discovering_tools.ppt 
 


