S’hauria de tancar l’Asland?

Objectius
-

Relacions entre una indústria i el municipi en que està ubicada.
El ciment: Composició, fabricació, tipus i utilitzat.
Evolució del Turó de Montcada en relació a la fàbrica de ciment: passat, present i futur.
Mesures de prevenció i control de la contaminació.
Evolució de la població en relació a la construcció de la fàbrica.

Descripció de la proposta
En els últims anys, a Montcada i Reixac, s’ha generat una important polèmica relacionada amb la
conveniència o no de demanar el tancament de la fàbrica de ciment, anomenada “Asland”. Molts
dels avis i familiars dels alumnes de l’escola han estat o estan relacionats d’una manera o una
altra amb aquesta empresa. Al poble hi ha moviments veïnals molt bel·ligerants demanant el seu
tancament. La imatge del Turó representa un record de l’acció de molts anys d’extracció de
materials... Què opinem nosaltres? Què necessitem saber per justificar aquesta opinió?

Aspectes didàctics i metodològics
En el desenvolupament del tema hem seguit el cicle d’aprenentatge. Hem començat per la
construcció d’un mapa d’idees a partir del qual s’ha estructurat el treball.
A partir del que sabien i del que volien saber es va elaborar un seguit de preguntes que es van
formular als representants de l’empresa que ens van atendre en una visita programada a la
fàbrica de ciment.
Pel que fa a la gestió de l’aula, els alumnes s’han distribuït, bàsicament en grups que han
funcionat cooperativament. A les últimes sessions hem treballat en grup d’experts, ja que cada
grup cooperatiu feia una investigació diferent.
Aquesta manera de treballar ha fet necessari incloure alguna sessió en gran grup per anar posant
en comú la feina feta, aclarint dubtes, etc.

Documents adjunts
Guia ampliada. pdf
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