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Energy 
 

 
 
 
Objectius 

- Emprar la llengua anglesa per a l'aprenentatge de la tecnologia. 
- Utilitzar la terminologia adequada en el context de les fonts d'energia. 
- Identificar les fonts d'energia primàries, classificar-les en renovables i no 
renovables. 
- Establir el recorregut de l'energia des de la central fins el centre consumidor. 
- Aprendre a treballar en grup i a compartir i contrastar la informació. 
- Investigar mesures d’estalvi energètic a la llar. 
- Utilitzar la metodologia del treball per projectes. 
- Fer debats en llengua anglesa. 
 
Descripció de l’itinerari 

En aquest itinerari, que es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia 
AICLE/CLIL, s’estudia el tema de les energies des d’una vessant molt participativa i 
pràctica. Està format per 8 elements o miniunitats didàctiques: 
 

1. Energy resources  
2. Fossil fuels: coal, oil and natural gas  
3. Nuclear power  
4. Renewable energy resources (I): solar energy, biomass and ocean power  
5. Renewable energy resources (II): wind energy, hydropower and geothermal 

power. 
6. The future of energy 
7. Saving energy in the home 
8. PROJECT.- Making our school green 

 
Es combinen activitats individuals, per parelles i en grup, donant molta importància al 
diàleg i intercanvi d’informació entre els alumnes per garantir l’aprenentatge integrat 
de continguts curriculars i llengua estrangera.  
 
Es comença amb una introducció a les energies renovables i no renovables, passant 
per la generació d’electricitat als diferents tipus de centrals elèctriques. Es fa 
reflexionar a l’alumnat sobre el futur de les energies i sobre el concepte d’eficiència 
energètica.  
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Finalment es posa en pràctica tot el que s’ha après mitjançant un projecte en grups 
en el qual els alumnes tracten diferents aspectes d'estalvi energètic a l’institut on 
estudien: estalvi d'aigua, estalvi elèctric, estalvi en calefacció i reciclatge i 
reutilització. Tota la investigació es realitza de manera molt guiada i pràctica.    
  
Aula  

Es combina el treball a l’aula ordinària amb ordinador de professor i projector i a 
l’aula d’informàtica. 
 
Temporització  

 
 

 Topic: Energy resources 
 Subject: Technology 
 Level: 2nd ESO 
 Materials for students: Students’ worksheets 

LESSON TIMING 
SUPPLEMENTARY 

MATERIALS 
ROOM 

L1.- Energy resources and 
power stations 

1 h  Classroom (whole group) 

L2.- Fossil fuels: coal, oil 
and natural gas 

1 h fossil_fuels.ppt 
Classroom (whole group) with 
computer and projector 

L3.- Nuclear power 1 h nuclear_power.ppt Computer room (whole group) 

L4.- Renewable energy 
resources (I): solar energy, 
biomass and ocean power 

1 h 
handout41.pdf 
handout42.pdf 

Classroom (whole group) 

L5.- Renewable energy 
resources (II): wind energy, 
hydropower and 
geothermal power. 

1 h 
handout5.pdf 
renewableII.ppt 

Classroom (whole group) with 
computer and projector 

L6.- The future of energy 1 h handout6.pdf Classroom (whole group) 

L7.- Saving energy in the 
home 

1 h  Classroom (whole group) 

PROJECT.- Making our 
school green 

4 h project.pdf 
Computer room (half of the 
group) with internet access 
and projector 
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Recursos emprats  

–Guia de treball de l'alumnat impresa en paper.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  

Aquesta activitat sobre les fonts d'energia 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. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 2n d’ESO que ha adquirit unes 
habilitats comunicatives en llengua anglesa que els permeti 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 de treball per a l’alumnat:  

 MA_Energy_Resources.pdf 

 MA_Fossil_Fuels.pdf 

 MA_Nuclear_Power.pdf 

 MA_Renewable_Energy_ResourcesI.pdf 

 MA_Renewable_Energy_ResourcesII.pdf 

 MA_Future_Energy.pdf 

 MA_Saving_Energy.pdf 

 MA_Project.pdf 
 
Orientacions per al professorat:  

 MP_Energy_Resources.pdf 

 MP_Fossil_Fuels.pdf 

 MP_Nuclear_Power.pdf 

 MP_Renewable_Energy_ResourcesI.pdf 

 MP_Renewable_Energy_ResourcesII.pdf 

 MP_Future_Energy.pdf 

 MP_Saving_Energy.pdf 

 MP_Project.pdf 
 
Material suplementari: 

 fossil_fuels.ppt 

 nuclear_power.ppt 

 handout41.pdf 

 handout42.pdf 

 handout5.pdf 

http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=308:clil-skills-video-clips&catid=128:practiques-educatives&Itemid=214
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 renewableII.ppt 

 handout6.pdf 
 project.pdf 


