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La voiture – 2n ESO 
 
 

 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

  
1. Introduction 
2. Les origines: la machine à vapeur 
3. Moteur de combustion interne 
4. Les pneumatiques 
5. La Ford T 
6. La direction de la voiture 
7. L’alimentation du moteur 
8. Le dessin des voitures 
9. La sécurité de la voiture 
10. La publicité 
11. Le futur des voitures 

 
 
Descripció de la proposta 

  
Aquest itinerari desenvolupa, amb el cotxe com a nucli temàtic i amb el francès com a 
llengua vehicular, continguts eminentment tecnològics, però també socials i d’educació 
visual i plàstica. Està concebut per alumnat de 2n d’ESO sense coneixements de 
llengua francesa. 
 
Les activitats recollides en els onze elements didàctics, que formen aquest itinerari, 
suposen 35h de treball amb l’alumnat a l’aula. Els elements didàctics també poden 
ésser utilitzats de manera aïllada per tractar determinats continguts curriculars utilitzant 
la metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue 
Etrangère). 
 
A la fitxa de cada element didàctic s’especifiquen els objectius, es presenten les 
activitats de l’alumnat i es donen orientacions per al seu desenvolupament i avaluació.  
 
 
Recursos emprats 

 
Els elements didàctics d’aquest itinerari es presenten allotjats en un lloc web on hi ha 
tots els fitxers necessaris per desenvolupar les diverses activitats, i també en format 
d’un curs moodle. 
 
Pel que fa al programari necessari pel seguiment dels elements didàctics, només és 
necessari utilitzar navegador per Internet, programari d’edició de text i de 
presentacions multimèdia i reproductor de vídeo. 
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Aspectes didàctics i metodològics 

 
El treball cooperatiu és l’organització que es proposa per a moltes activitats, 
combinades amb d’altres de caire individual. Es proposa l’organització de la classe per 
parelles, per afavorir la comprensió de mots i la col·laboració habitual en les activitats. 
 
Per altra banda, és recomanable la utilització exclusiva, per part del professorat, del 
francès com a llengua vehicular de la proposta didàctica, per afavorir l’adquisició dels 
objectius lingüístics. Utilitzem, si convé, expressions de comprensió més fàcil o 
similars al català. 
 
Pel desenvolupament de les sessions a l’aula és convenient disposar de pissarra 
digital o de projector, ja que força activitats necessitaran aquest suport visual: 
presentacions, vídeos, activitats en línia, etc. 
  
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  
Com a material desenvolupat amb la metodologia EMILE, podem diferenciar: 
 

 Continguts lingüístics (de llengua francesa): Vocabulari tècnic bàsic, 
comprensió oral i escrita de missatges senzills, construcció elemental de frases 
i observació de semblances entre les llengües romàniques. 

 

 Continguts disciplinars: Comprendre el funcionament del motor del cotxe, 
observar l’evolució històrica del seu disseny, i reconèixer les diferents parts del 
cotxe i el seu origen. 
 

Cal esmentar que, segons el currículum, en aquest itinerari hi ha continguts 
tecnològics que corresponen a 3r ESO, tot i que s’hi aprofondeix poc i el considerem 
adequat per a alumnat de 2n ESO. 

 
Aquesta proposta desenvolupa les següents competències: 
 

 Comunicativa 

 Artística i cultural 

 Aprendre a aprendre 

 Coneixement i interacció en el món físic 

 Social i ciutadana 
 
 
Documents adjunts 

 
Lloc web dels elements didàctics: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home 
 
 
Autoria 

 
Aquest element ha estat creat per: Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi 
Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs. 
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