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06. La direction de la voiture 

 

 
 
Objectius* 

  
L’objectiu bàsic d’aquest element didàctic és donar a conèixer a l’alumnat els 
fonaments del funcionament de la direcció d’un automòbil, basats en 
mecanismes de transmissió de moviment. 
 
Aquests continguts es desenvoluparan utilitzant com a llengua vehicular el 
francès, per millorar el coneixement d’aquesta llengua per part de l’alumnat. 
 
 
 
Descripció de la proposta* 

  
Aquest element didàctic està inclòs dins l’itinerari “la voiture”, dissenyat seguint 
la metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue 
Etrangère). Està concebut per a alumnat de 2n ESO sense coneixements 
previs de llengua francesa. 
 
Mitjançant síntesi d’informacions orals i escrites i realització d’esquemes, es 
pretén que l’alumnat comprengui el funcionament de la direcció de l’automòbil, i 
assoleixi continguts relacionats amb els mecanismes de transmissió de 
moviment. 
 
 
 
Recursos emprats* 

 
Els recursos necessaris per aquest element didàctic es troben tots al lloc web 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/06-la-direction. Al mateix 
lloc web també hi ha pautes pel desenvolupament de les sessions de classe i hi 
podem trobar el document Fitxa_direction2011.doc, on hi ha la programació. 

 Per la presentació: Ladirectiondelavoiture.ppt (o .odp) 

 Per copiar l’esquema de la direcció: Direction_cre.jpg 
 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta unitat ocuparà 1 sessió de classe, que pot organitzar-se de la manera 
següent: 
 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/06-la-direction
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 Mostrar la presentació Ladirectiondelavoiture.ppt (o .odp). L’alumnat 
escriu el resum de la presentació, amb les informacions més importants 
de cada diapositiva.  

 L’alumnat haurà de dibuixar l’esquema del mecanisme de direcció amb 
el nom de les seves parts,a partir del fitxer Direction_cre.jpg. 

 Finalment, es fa el glossari dels mots utilitzats i es corregeix a classe. 
 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  

 Mecanismes de transmissió de moviment. 

 Comprensió de la llengua francesa oral i escrita. 

 Capacitat de síntesi de la informació. 

 Ordre i polidesa en la realització de documents. 
 
Cal esmentar que, segons el currículum, en aquest element didàctic hi ha 
continguts tecnològics que corresponen a 3r ESO, tot i que hi aprofondeix poc i 
el considerem adequat per a alumnat de 2n ESO. 
 
 
 
Documents adjunts 

 
Pàgina web de l’element didàctic: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/06-la-direction 
 
 
Autoria 

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

https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/06-la-direction

