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CONSERVEM EL MEDI AMBIENT 
 
 
 

1.- CONTINGUT QUE ES PRETEN TREBALLAR AMB L’ACTIVITAT: 
 
En aquesta activitat volem treballar diferents aspectes relacionats amb el medi 

ambient, enfocats a treballar les 3R (Reduir, Reciclar i Reutilitzar). 

Els continguts s’han escollit per estar integrats dins el projecte “Escola Verda” i 

“Tenir cura del planeta”. 

 

2.- COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES VOLEN DESENVOLUPAR 
EN L’ALUMNAT EN REALITZAR LA TASCA: 
 

 

COMPETÈNCIA BREU DESCRIPCIÓ 
Competència 
comunicativa 
lingüística i 
audiovisual. 

És la capacitat d'utilitzar correctament una llengua per 
expressar i entendre missatges. Comprèn les destreses de 
llegir, escriure, escoltar i parlar correctament així com l’ús dels 
llenguatges audiovisuals, la comunicació no verbal i les TIC.  

 
Competència 
artística i cultural 

Apreciar, comprendre i valorar críticament diferents 
manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de 
gaudi i enriquiment personal i considerar-les com a part del 
patrimoni cultural dels pobles. 

  
Tractament de la 
informació i 
competència 
digital. 

Coneixements i habilitats en combinació amb valors i actituds 
que permeten buscar, obtenir i comunicar informació, així com 
generar coneixements amb la utilització de les eines digitals.    
 

Competència 
matemàtica. 

Comprèn el domini del llenguatge de les matemàtiques, així 
com els seus continguts més essencials, però també l'habilitat 
per emprar xifres i gràfics en el tractament de la informació, l'ús 
de la lògica i el raonament deductiu.  

  
Competència 
d’aprendre a 
aprendre. 

Iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar-lo de 
manera autònoma. Poder desenvolupar-se davant les 
incerteses; admetre la diversitat de respostes possibles davant 
un mateix problema i trobar la motivació per buscar-les. 
 

Competència 
d’autonomia i 
iniciativa 

Possibilitat d’optar amb criteri propi i tirar endavant les 
iniciatives necessàries per desenvolupar l’opció escollida i fer-
se’n responsable.  
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personal.  
Competències en 
el coneixement i 
interacció amb el 
món. 

Habilitat per interactuar amb el món físic, tant amb els seus 
aspectes naturals com els generats per l’home. Comprèn 
habilitats per actuar i comprendre amb autonomia i iniciativa en 
àmbits molt diversos (salut, consum, ciència, tecnologia, etc.)  
 

Competència 
social i ciutadana 

Permetre viure en societat, comprendre la realitat social del 
món en què vivim i exercir la ciutadania democràtica. 

 
Taula 1. Breu descripció de les competències bàsiques estipulades per el  decret 143/2007 

per als ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria. 
 
 

 
3.-  EXPLICACIÓ DETALLADA DE L’ACTIVITAT AMB LA 
TEMPORALITZACIÓ OPORTUNA: 
 
L’ activitat la portarem a terme en dues parts ben diferenciades: 

 

1. Anàlisi i Debat 
2. Elaboració del Lapbook i video 

 

Desenvolupament i Temporalització de l’activitat: 

 

1.- Anàlisi i Debat:  
- (1 sessió): Iniciarem l’activitat amb una exposició per part del profesor dels 

projectes “Escola Verda” i “Tenir cura del planeta”, per informar als alumnes de 

l’importància d’adquirir uns hàbits que potencïin  les 3R (Reduir, Reciclar i 

Reutilitzar) i la necesitat de fer extensibles a la comunitat les mesures 

adoptades. Una vegada exposat el contexte, demanarem als alumnes que per 

parelles elaborin un llistat que reculli les problemàtiques detectades al institut i 

posibles solucions proposades per ells.  

 

 

 

 

 

 

Full	per	elaborar	el	llistat:	
	
Problemes	relacionats	amb	les	3R	

detectats	al	institut	
Posibles	solucions	proposades	
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- (1-2 sessions): Després cada parella exposarà el seu llistat i anirém elaborant 

un llistat general que ho reculli tot. A partir del llistat general obtingut, farem 

grups de 4-5 alumnes per treballar una problemàtica diferent cada grup, hem 

de tenir en compte que els grups ens variaràn segons hagin detectat més o 

menys problemes  i això determinarà també la elaboració del nombre final de 

contes. Una vegada formats els grups, han d’escollir entre ells un moderador. 

La funció principal del moderador serà el fer posible un debat on participin tots 

els integrants del grup de forma ordenada (mantenir torns de paraula) i 

respectuosa entre ells. Per afavorir la dinàmica de treball se’ls farà Coavaluar 

les aportacions i el comportament de la resta de companys dins el seu grup. La 

Coavaluació representarà un 10% de la nota final de cada alumne. 

En tot moment la feina del profesor és la de conduir  l’activitat i també ha d’anar 

explicant com s’han  d’elaborar els diferents documents proporcionats als 

alumnes, procurant sempre que les decisions les prenguin els alumnes per tal 

que estiguin més motivats i implicats en la feina que han de fer. 

 

- (1- 2 sessions): Els grups han d’analitzar amb més profunditat les 

problemàtiques escollides en cada cas, per això els hi proporcionem com a 

eina de treball un informe DAFO (Dificultats, Amenaces, Fortalesses i 

Oportunitats). En aquest full han de quedar recollides totes les seves 

observacions i idees. 

Full	de	Coavaluació	proporcionat	als	alumnes:	
	
	
	 Alumne	:	 Alumne	:	 Alumne	:	 Alumne	:	
Ha	contribuit	
positivament	a	
la	feina	feta	
pel	grup	
	

Molt	 Mig	 Poc	 Gens	 Molt	 Mig	 Poc	 Gens	 Molt	 Mig	 Poc	 Gens	 Molt	 Mig	 Poc	 Gens	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

El	seu	
comportament	
ha	sigut	
respectuós	
amb	la	resta	
de	companys	

Molt	 Mig	 Poc	 Gens	 Molt	 Mig	 Poc	 Gens	 Molt	 Mig	 Poc	 Gens	 Molt	 Mig	 Poc	 Gens	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Taula	elaboració	propia.	
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Durant aquestes sessions  han de buscar informació a  internet. 

 

- (1 sessió): Exposició oral dels anàlisis fets per els diferents grups. Amb les 

conclusions que hagin consensuat en cada grup pasaràn a treballar en la 

segona part de l’activitat. 

 

2.- Elaboració del Lapbook i video: 
- (1- 3 sessions): El professor explica com és un Lapbook i que ha de contenir 

la informació treballada sobre les problemàtiques medi ambientals. La 

informació es presentarà amb un seguit d’anuncis elaborats pels alumnes. Els 

alumnes hauràn de portar el material necesari (cartolines, rotuladors, colors, 

materials diversos, ...). Una vegada acabats es penjaràn al taulell on recollim 

tota la informació d’Escola Verda, de manera que tots els alumnes del institut 

puguin consultar-los. Es valorarà el fet que els materials utilitzats siguin 

reciclats. 

- (1-3 sessions): La part final de l’activitat consisteix en que els alumnes 

inventin un conte (personatges, contexte, dialegs,...) per explicar el que han 

estat treballant als alumnes de les escoles de primaria. De manera que 

aconseguim traslladar la feina feta al institut a la comunitat educativa de la 

zona.  

Informe	DAFO:	
	
Dificultats:	
	
	
	
	
	
	
	

Amenaces:	

Fortaleses:	
	
	
	
	
	
	
	
	

Oportunitats:	
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