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La Unió Europea

Objectius!

• Definir amb correcció la Unió Europea i conèixer els seus precedents.
• Conèixer  les institucions més representatives de la Unió Europea, la seva composició i 

funcions.
• Saber explicar els objectius de la Unió Europea i les bases de la seva política 

econòmica.
• Utilitzar l’aprenentatge significatiu d’aspectes anteriorment treballats de la Unió 

Europea per a construir nous coneixements
• Visualitzar la importància dels temes tractats a Ciències Socials per a entendre 

l’actualitat.
• Saber elaborar, analitzar i interpretar una enquesta.

Descripció de l’activitat 
 
L’alumnat divididit en petits grups de 4/5 alumnes elaborarà una enquesta per a esbrinar  el 
que sap la població del seu barri o ciutat sobre la Unió Europea. Després es realitzarà 
l’enquesta, s’analitzaran els resultats obtinguts de la mostra i s’elaborarà un comentari per 
escrit. Alhora s’elaboraran pòsters per  difondre informació bàsica sobre la Unió Europea en el 
centre. 

Recursos emprats 

L’activitat es basa en l’elaboració d’una enquesta sobre la Unió Europea. L’alumnat haurà de 
consultar el material que s’hagi utilitzat per a tractar aquest tema amb anterioritat, un 
ordinador per si es precís realitzar algun tipus de recerca i fulls de DINA3.

Temporització

S’ha previst 3 hores de classe. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

3r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

L’estructura de les activitats podria ser la següent:
Hora 1: Per  a l’elaboració d’aquesta activitat es recomana que l’alumnat ja hagi tractat el 
tema de la Unió Europea a l’aula. Per  consegüent, aquesta proposta es pot utilitzar com una 
activitat de repàs o de cloenda. 
A la primera part de la sessió, es dividirà el grup classe en 7 grups de 4/5 alumnes amb 
l’objectiu que cada un d’aquests grups elabori com a màxim 3 o 4 qüestions sobre un tema 
relacionat amb la Unió Europea: Què és?, precedents, les institucions de la Unió Europea, els 
objectius de la Unió Europea, les bases de la política econòmica de la Unió Europea, els 
estats membres de la Unió Europea, Espanya i la Unió Europea, i la Unió Europea a 
l’actualitat.
S’ha recomanat a l’alumnat que abans d’elaborar  les qüestions de l’enquesta es documenti 
sobre el tema que ha d’elaborar les preguntes. Per  a fer-ho, és necessari que els alumnes 
comptin amb tot el material de consulta que hagin utilitzat amb anterioritat per  a tractar 
aquest tema i que puguin disposar  d’un ordinador  connectat a la xarxa per a fer consultes si 
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és necessari. A l’arxiu de l’alumne, s’hi ha adjuntat una sèrie d’adreces per  si l’alumnat 
considera pertinent consultar-les. També s’ha recomanat a l’alumnat que les preguntes que 
elabori sobre el tema triat de treball vagin acompanyades de les respectives respostes 
tancades (triar entre si/no o veritable/fals i possibles respostes a una pregunta). 
Cada grup de treball  haurà d’anotar  en fulls de DINA 3 les preguntes formulades i les 
possibles respostes. També haurà d’escollir  un portaveu perquè després ho exposi a la resta 
del grup-classe.
A la segona part de la sessió, un portaveu de cada grup presentarà les qüestions elaborades 
així com les possibles respostes i un altre membre del grup les penjarà a la paret de l’aula. 
Posteriorment, cada grup de treball haurà d’escollir  una franja d’edat per  a realitzar 
l’enquesta. Les franges d’edat que s’han consignat són les següents: 9/12, 13/16, 17/25, 
26/35, 36/50, 51/70 i més grans de 70. Tot seguit, els membres de cada grup es repartiran la 
tasca de copiar les preguntes i respostes de les propostes elaborades pels altres grups de 
treball, exposades a la paret de l’aula. A casa, i en concepte de deures, cada membre del 
grup haurà de passar en net totes les qüestions i possibles contestacions elaborats per a tots 
els grups amb l’objectiu d’escripturar l’enquesta que s’ha realitzat cooperativament. Cal 
donar  instruccions a l’alumnat de que també ha d’anotar  dos aspectes més dels enquestats/
enquestades: el gènere (home/dona) i la franja d’edat. Després cada membre del grup farà 
10 còpies de l’enquesta i l’aplicarà a 10 persones: 5 dones i 5 homes. 

Hora 2: A la primera part, l’alumnat organitzat segons els grups de treball han de posar  en 
comú els resultats obtinguts a les enquestes realitzades amb l’objectiu d’exposar-les a la 
resta del grup-classe. Una vegada cada grup tingui els resultats definitius, els haurà 
d’analitzar, elaborar un comentari per escrit. Aquests resultats i el comentari per escrit 
s’hauran d’exposar a la paret de l’aula en fulls de DINA 3. 
S’ha explicitat a l’alumnat que per  analitzar  els resultats de les enquestes, han d’elaborar els 
percentatges  amb els quals els/les entrevistats/entrevistades han contestat correctament o 
no les qüestions relacionades amb la Unió Europea, han d’observar i analitzar  els resultats 
obtinguts. També s’ha comentat a l’alumnat que per a l’elaboració del comentari escrit, han 
de basar-se en les anotacions realitzades a partir  dels resultats obtinguts a l’enquesta. Aquest 
comentari escrit ha de ser una exposició d’aquestes dades i ha de seguir  el següent esquema: 
presentació de la franja d’edat enquestada i del tema tractat, comentari dels resultats 
obtinguts i conclusió/ns.
A la segona part, els portaveus de 3 grups exposaran els resultats de la seva enquesta a la 
resta del grup-classe i els altres membres del grup penjaran a la paret de l’aula els resultats i 
el comentari escrit en fulls de DINA 3.

Hora 3: A la primera part, els portaveus de 4 grups exposaran els resultats de la seva enquesta 
a la resta del grup-classe i els altres membres del grup penjaran a la paret de l’aula els 
resultats i el comentari escrit en fulls de DINA 3. Finalment, tot el grup-classe ha de 
col·laborar en l’elaboració d’unes observacions generals i d’unes conclusions generals dels 
resultats de l’enquesta. A casa, com a treball de deures, cada grup haurà d’elaborar  un 
pòster amb informació de la Unió Europea i s’exposarà en un lloc visible i consultable per la 
resta de l’alumnat del centre.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
CONTINGUTS 

• La Unió Europea: definició i precedents.
• Les institucions de la Unió Europea: denominació, composició i funcions.
• Els objectius de la Unió Europea.
• Les bases de la política econòmica europea: mercat comú i euro.
• Els estats membres de la Unió Europea.
• Espanya i la Unió Europea.
• La Unió Europea a l’actualitat.
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COMPETÈNCIES

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
• Tractament de la informació i la competència digital.
• Competència matemàtica.
• Competència social i ciutadana.

PROCESSOS

• Treball de camp.
• Debat i exposició oral.
• Anàlisi de fonts primàries.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat, 

El material de l’alumnat es troba al document descarregable per a l’alumnat: 

MAT_ALUM_La Unió Europea_doc.

Altres documents: 

Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces:

http://europa.eu/index_es.htm http://www.buxaweb.com/historia/temes/contemp/
unioeuropea.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Europea
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0240697

Itinerari

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre
Fem política La Unió Europea 9
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