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02. Les origines: la machine à vapeur 
 

 
 
Objectius* 

  
Donar a conèixer els inicis de l’automòbil, des dels primers models fins a la fi 
del segle XIX, quan ja es disposava de cotxes impulsats amb motor de benzina, 
és l’objectiu d’aquest element didàctic. Això implicarà també conèixer millor la 
màquina de vapor, que va ser el motor dels vehicles autopropulsats en els 
primers anys. 
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. 
 
El nucli temàtic és una cronologia de descobertes i fets històrics relacionats 
amb els inicis de l’automòbil a partir d’una presentació, i una explicació del 
funcionament de la màquina de vapor. Es fan també activitats per avaluar 
l’adquisició dels 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/archves-vapeur. Al mateix 
lloc web també hi ha pautes pel desenvolupament de les sessions de classe i hi 
podem trobar el document Fitxa_vapeur2011.doc, on hi ha la programació. 
 

 Pel recull històric: Presentació histoire_vapeur.ppt (o bé .odp) 

 Per avaluar si s’ha entès el recull històric:  
o Exercici Histoire_de_lautomobile_Exercice_1.doc (o bé .odt) 
o Exercici Histoire_de_lautomobile_Exercice_2.doc (o bé .odt) 

 Per explicar el funcionament de la màquina de vapor: machine-vapeur.gif  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta unitat ocuparà 3 sessions de classe, que poden organitzar-se de la 
manera següent: 
 
Sessió 1: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/webtecnia/home/archves-vapeur
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Explicació de histoire_vapeur.ppt  (o .odp), que recull els avenços tecnològics 
als inicis de l’automòbil. L’alumnat anota les informacions destacades de cada 
diapositiva, que remarcarà el professorat. Com que el document és llarg, 
s'atura la presentació a l’any 1844 i l’alumnat fa, per parelles, l’activitat 
Histoire_de_lautomobile_Exercice_1.doc (o bé .odt). És millor treballar amb 
còpies impreses del document. Després es fa la correcció de l'activitat entre 
tots. 
Sessió 2: 
El professorat continua la presentació fins al final, amb la mateixa metodologia. 
Després d'això, l’alumnat fa l’activitat Histoire_de_lautomobile_Exercice_2.doc 
(o bé .odt), i es fa la correcció de l'activitat entre tots. 
Sessió 3: 
Explicació del funcionament de la màquina de vapor: amb la imatge machine-
vapeur.gif, que permet comprendre la coordinació exacta dels moviments del 
mecanisme. A l’enllaç https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_vapeur, 
hi podem trobar explicació d’aspectes tècnics. Finalment, l’alumnat haurà de 
saber explicar les parts i el funcionament de la màquina de vapor, a partir de 
fulls impresos de la imatge treballada. 
Si hi ha temps, fer una revisió de les diapositives sobre història de les sessions 
anteriors. 
 
És molt aconsellable anar desenvolupant un glossari de termes importants del 
tema en totes les sessions. Si en una sessió sobra temps, pot treballar-se més 
aquesta tasca. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

 L’evolució de les innovacions tecnològiques i la seva acceptació a la 
societat.  

 El funcionament dels mecanismes de transmissió de moviment. 

 Comprensió de textos senzills en francès amb l’ajut del professorat. 

 Ordre i polidesa en l’elaboració de documents. 

 Capacitat de síntesi de la informació. 
 
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/archves-vapeur 
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