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11. Le futur 
 

 
 
 
Objectius* 

  
L’objectiu bàsic d’aquest element didàctic és donar una sèrie d’idees de les 
perspectives de futur que s’obren a l’automòbil, sobretot utilitzant altres energies 
diferents dels combustibles fossils.  
 
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 és el darrer tema de 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. 
 
El nucli temàtic és mostrar alternatives a l’automòbil convencional, impulsat amb un 
motor de combustió interna, altament contaminant. Entre aquestes alternatives s’hi 
troben el cotxe elèctric i el cotxe d’hidrògen. Mitjançant una presentació s’expliquen 
aquests continguts. 
 
 
 
Recursos emprats* 

 
Els recursos necessaris per aquest element didàctic es troben tots al lloc web 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/11-le-futur. Al mateix lloc web 
també hi ha pautes pel desenvolupament de les sessions de classe i hi podem trobar 
el document Fitxa_futur2011.doc, on hi ha la programació. 

 Presentació: Voiture_du_futur.ppt  

 Vídeos: cotxe elèctric http://www.youtube.com/watch?v=AhaQsTVIfn4 . Cotxe 
híbrid http://youtu.be/2wV2X6d4foM i http://youtu.be/0FM-1Figjmc 

 Model d’examen final: model_Examen.doc 
 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquest element pot ocupar 1-2 sessions de classe, depenent de l’aprofondiment que 
es vulgui assolir amb els conceptes: la presentació i l’examen són les activitats més 
importants, però si es vol ampliar la informació amb vídeos. Les sessions poden 
organitzar-se de la manera següent: 
 

 Sessió 1: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/11-le-futur
http://www.youtube.com/watch?v=AhaQsTVIfn4
http://youtu.be/2wV2X6d4foM
http://youtu.be/0FM-1Figjmc
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Exposar a l’alumnat la presentació Voiture_du_futur.ppt. L’alumnat ha de resumir les 
informacions més importants de cada diapositiva i fer un resum de la presentació. 
L’aprofondiment estarà en funció de les capacitats de l’alumnat i la disponibilitat de 
temps. Durant la presentació també cal afegir noves paraules al glossari. 
 
És recomanable obrir uns minuts de debat per comentar les impressions de l’alumnat 
sobre el futur dels automòbils i el seu impacte ambiental ara i en el futur. 
 
Cal preparar el dossier i el glossari complets de tot l’itinerari “La voiture”, que acaba 
amb aquest element. 
 

 Sessió 2 
Si volem ampliar els continguts i tenim temps, l’alumnat veu vídeos sobre cotxe elèctric 
http://www.youtube.com/watch?v=AhaQsTVIfn4 i sobre el cotxe híbrid 
http://youtu.be/2wV2X6d4foM i http://youtu.be/0FM-1Figjmc. Tenen poc text, i l’alumnat 
podrà entendre l’àudio amb un mínim ajut. 
 
Finalment es farà una prova per verificar si s’han assolit continguts importants de tot 
l’itinerari “La voiture” i es recull el dossier complet i el glossari de cada alumne/a. Un 
exemple d’examen final és a model_Examen.doc 
 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  

 Conèixer les alternatives al motor de combusió interna. 

 Impacte ambiental dels automòbils 

 Saber expressar opinions i respectar les d’altri. 

 Ordre i polidesa en l’elaboració de documents. 
 
 
 
Documents adjunts 

 
Pàgina web de l’element didàctic: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/11-le-futur 
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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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