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Les énergies alternatives ou renouvelables 
 
 
Objectius* 

  
• Introduir el concepte de l’energia i el coneixement del funcionament de les 

energies solars, eòlica i de les energies passives.  
• Valorar el coneixement adquirit a través d’una segona llengua. 
• Aprendre els continguts sobre energia, utilitzant una segona llengua, en 

aquest cas el francès. 
 
Descripció de la proposta* 

 
L’objectiu de la proposta és que a partir de la reflexió sobre les energies 
alternatives, el seu origen, els seus avantatges i les seves prestacions, s’introdueixi 
l’ús del francès com a referent lèxic en aquest tema. S’incorpora l’ús de frases 
senzilles per poder valorar espontàniament l’ús d’aquestes energies i es donen les 
instruccions necessàries, en francès, per a la realització d’uns experiments per fer en 
grup. 
 
Recursos emprats* 

 
Fitxa tècnica de l’element didàctic. 
Fitxa d’instruccions per al professorat per l’activitat 1. 
Fitxes per a l’alumne amb les instruccions de les activitats 1 i 2. 
Presentació en power point per a la reflexió de l’alumnat. 
Exercicis de pràctica gramatical en línia:  
http://www.tinglado.net/?id=comparativ   
Comparatius: 
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1055&est=1 
Exercicis orals de comparatius: 
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1192&est=3 
Exercicis orals de superlatius: 
http://www.youtube.com/watch?v=GtcTVIKvloo  
Energia solar: 
http://www.youtube.com/watch?v=EhfoJ2ZEADY  
Lliçó d’energies alternatives: 
http://www.frenchinlouisiana.com/images/stories/documents/creer_glog_enligne.p
df   
Instruccions en francès per crear pòsters en línia: 
http://edu.glogster.com/   
Bloc del Collège Honoré de Balzac: 
http://clg-balzac-saint-amand-longpre.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/spip.php?rubrique37  
“Les énergies renouvelables”, documentació complementària: 
http://utilisationdesenergies.blogspot.com.es/  
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
• Material pensat per treballar-lo durant 35 hores. 
• El nombre d’alumnes ideal és d’uns 20.  
Primer és molt important que els alumnes facin una reflexió lliure sobre el tema de 
les energies. Per fer-ho proposem una posada en comú del que saben i la introducció 
del lèxic en francès. Oferim dos vídeos, un com a introducció del tema: l’energia 
solar a Espanya, i després una lliçó en francès, molt clara i fàcil sobre les energies 
alternatives. Posteriorment es proposen exercicis orals i després escrits, en línia, per 
treballar la comparació. Els alumnes hauran de fer la fitxa 1 i reflexionar en el grup 
classe al voltant del tema. Finalment, es proposa l’activitat 2, que és una 
experiència pràctica sobre l’energia solar. Com a avaluació se’ls pot demanar fer un 
pòster per grups on aparegui un eslògan referent a l’energia escollida i unes frases 
que donin suport de manera raonada a aquest tipus d’energia. Poden fer servir 
l’aplicatiu glogster i aleshores el pòster pot resultar més elaborat.  
 
El professorat disposa també de l’ajuda complementària del blog d’una escola 
francesa: Le Collège Honoré de Balzac i del blog de referència: “Les énergies 
renouvelables”. 
  
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  
Continguts: 
-L’energia. 
-Les energies renovables i no renovables. 
-L’evolució de l’energia al llarg de la història. 
-Els usos de l’energia. 
-Sostenibilitat. 
Competències:  

• Saber reflexionar al voltant d’un tema sense tenir en compte la llengua en 
què rebem la informació. 

• Valorar una altra llengua com a mitjà de comunicació i d’informació. 
• Aprendre a buscar les raons del funcionament de les coses que ens envolten. 
• Aprendre a aprendre.  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquest treball va dirigit a alumnes de primer d’ESO i alumnes d’excel·lència. Cal 
tenir present que es tracta d’un tema de tecnologia en francès, i que treballen 
alhora continguts de tecnologia i de francès.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Es treballa la interdisciplinarietat des del punt de vista de l’EMILE: ensenyament 
d’una matèria en llengua estrangera. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat: Fitxa de l’element i fitxa de l’activitat 2  
- Material de treball per a l’alumnat: Fitxa activitat 1 i 2 
- Fotografies, vídeos: Power point per l’activitat 1  

 


