
Fem explícit el compromís de la classe amb el medi ambient
MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. GES 2.

Objectiu Funcional 
En acabar  la  seqüència didàctica,  l'alumnat  ha de ser  capaç (a  partir  dels  seus  coneixements  i
habilitats) de treure conclusions, mitjançant formularis en línia, del compromís de la classe amb el
medi ambient.

Continguts

➢ Elaboració de preguntes per detectar el compromís personal amb el medi.
➢ Detecció dels actes quotidians que suposen un consum responsable respecte als recursos

naturals, energètics i de les matèries primes.
➢ Generar formularis en línia
➢ Consultar i exportar les respostes i els gràfics de un formulari en línia.
➢ Exportar  les  dades  i  visualitzar  les  estadístiques  que  genera  el  programa  de  forma

automàtica.
➢ Treure conclusions de les dades i argumentar la seva implicació.
➢ Utilitzar l'expressió oral i escrita per comunicar resultats.
➢ Generar documents de text, formatats, corregits ortogràficament i gramaticalment i inserir

imatges.

Contextualització

Ara ja sabem que hi ha Recursos Naturals i Energètics renovables i no renovables i que aquests
últims contaminen i deterioren el planeta, per aquest motiu tenim la necessitat de preservar el medi
ambient  i  fer  un ús  sostenible  del  mateix...  Per  evidenciar  la  nostra  implicació envers  el  medi
ambient,heu d'elaborar formularis en línia per extreure conclusions i argumentar si som una classe
compromesa amb el medi ambient, exposant els resultats.
(L'activitat es situa al final del mòdul “Medi ambient i canvi climàtic” per evidenciar que s'han
assolit els continguts, així com el compromís del grup-classe envers el medi.

Tipologia de l'activitat



Activitat Final interdisciplinar, grupal, TIC, TAC 

Temporalització

5-6 sessions en funció del nombre d'alumnes del grup-classe

Criteris d'avaluació (alumne “10”)

En acabar la seqüència didàctica l'alumne ha de saber i saber fer...

➢ Elaborar un formulari en línia fent servir tots els tipus de preguntes, utilitzar un disseny i
personalitzar el text de confirmació.

➢ Interpretar i extreure conclusions de les dades d'un formulari en línia.

➢ Utilitzar el vocabulari adient relacionat amb la temàtica del medi ambient.

➢ Relacionar els continguts treballats en relació amb el medi i utilitzar-los en la redacció de les
preguntes del formulari.

➢ Participar en debats, realitzar exposicions orals, escrites o visuals

➢ Resumir oralment i per escrit el contingut d'una explicació oral o escrita senzilla, sempre
emprant  el  lèxic  propi  de  les  ciències  experimentals  i  tenint  present  la  correcció  de
l'expressió.

➢ Crear un document de text i aplicar diferents eines per formatar-lo, corregir l'ortografia i la
gramàtica i inserir imatges i gràfics.
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Indicadors d'avaluació

1. El formulari en línia conté totes les tipologies de preguntes, ha afegit un disseny i ha personalitzat
el text de confirmació.

Molt bé
(Totes)

Bé
(gairebé totes)

Regular
(La meitat)

Malament
(gairebé cap)

No
(cap)

2. Relaciona els continguts treballats en relació amb el medi ambient i utilitza les vocabulari adient
de les ciències experimentals a les preguntes del formulari.

Molt bé
(Totes)

Bé
(gairebé totes)

Regular
(La meitat)

Malament
(gairebé cap)

No
(cap)

3. Al document de text ha aplicat diferents eines per formatar-lo, corregit l'ortografia i la gramàtica i
ha inserit les imatges del gràfics del formulari en línia.

Molt bé
(Totes)

Bé
(gairebé totes)

Regular
(La meitat)

Malament
(gairebé cap)

No
(cap)

4. A l'exposició oral i escrita ha interpretat i extret conclusions de les dades del formulari, emprant
el vocabulari treballat del “Medi ambient...” de forma clara i entenedora.

Molt bé
(Totes)

Bé
(gairebé totes)

Regular
(La meitat)

Malament
(gairebé cap)

No
(cap)

Recursos

- Dossier de classe
- Activitats fetes a classe i enllaços de l'aula virtual
- Vídeo Formularis en línia
- Vídeo Formatar text
- Vídeo Correcció ortogràfica i gramatical
- Vídeo Taules i inserció d'elements
- PDI de l'aula
- Ordinadors de l'aula GES 2
- Fitxa pedagògica: Ús de Formularis en línia COMPETIC 3
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http://agora.xtec.cat/cfalluiscastells/moodle/file.php/241/Dossiers_i_activitats/Medi_Ambient_dossier.pdf
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-3/c4-tractament-de-la-informacio-escrita/fitxes-pedagogiques
http://www.youtube.com/watch?v=6_00pDmAaxc
http://www.youtube.com/watch?v=VoxR8WyuFYQ
http://www.youtube.com/watch?v=Qhk8OGBfZeA&list=PL65D03B60EADCEB4F&index=16
http://www.youtube.com/watch?v=5N798f5nHNQ
http://agora.xtec.cat/cfalluiscastells/moodle/course/view.php?id=241


SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
Fem explícit el compromís de la classe amb el medi ambient

1. Experimentació prèvia
ACTIVITAT 1

Per elaborar els diferents formularis, l'alumnat s'agrupa en petits grups (per parelles o grups de 3
persones) i  han de decidir  sobre quines accions poden preguntar per decidir  si  som una classe
compromesa amb el medi ambient i quina mena de preguntes faran... per exemple:
- L'ús de l'aigua a casa
- La gestió dels residus
- Utilització de l'energia elèctrica
- Els desplaçaments
- Ús dels gasos d'efecte hivernacle
- Ús dels productes ecològics
- Quina mena de consumidor ets?
- Etc.

2. Estructuració
ACTIVITAT 2

Aleshores, els diferents grups exposen a la resta de la classe (amb ajuda de la PDI) quin formulari
faran i quina mena de preguntes faran.
La resta de companys aporta idees per enriquir el formulari. La professora va fent comentaris sobre
com s'han de fer les preguntes per poder-les recollir en un formulari electrònic.

3. Teorització
ACTIVITAT 3

Tot  seguit  s'explica  com s'utilitza  el  fòrum del  Moodle  de  Medi  ambient  i  canvi  climàtic per
compartir els formularis i recollir-ne les respostes.
Llavors, un cop l'alumnat coneix les premisses per a treballar de forma virtual i col·laborativa, a
l'aula s'exposa el Vídeo Formularis en línia i s'explica com s'elabora el formulari.

ACTIVITAT 4
Es practica a l'aula amb un exemple: Crea un formulari amb una pregunta de cada tipus sobre el
consum energètic diari.

4. Experimentació enriquida

TASCA FINAL: Fem explícit el compromís de la classe amb el medi ambient
L'alumnat, agrupant-se com es senti més còmode en grups de tres, ha d'elaborar un qüestionari en
línia amb el Google Drive i  pujar l'adreça al  fòrum de l'aula virtual.  La resta  d'alumnes ha de
respondre als qüestionaris dels altre grups en el període d'una sessió. Cada grup, amb els resultats,
ha d'exposar i explicar a la resta de la classe les seves conclusions (en un document de text o de
presentació). Aquest també el pujaran a l'aula virtual i l'exposaran a l'aula. 
Es fa una co-avaluació intergrupal. 
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http://www.youtube.com/watch?v=5N798f5nHNQ
http://agora.xtec.cat/cfalluiscastells/moodle/course/view.php?id=241&topic=0#section-0


GRAELLA DE CO-AVALUACIÓ

A partir dels criteris que vàrem establir per posar un “10” al treball, avalueu de l'1 al 5 a cadascun
dels grups que exposen el seu treball sobre el compromís de la classe amb el medi, anotant les
evidències (és a dir, per què aquesta nota).

Components del grup que avaluen:______________________________________________

Components
Grups/Criteris

1. El registre/
llenguatge és apropiat

2.  Les  preguntes  del
formulari es poden contestar
fàcilment?

3.  Pel  que  fa  a  les  faltes
d'ortografia

4. El formulari conté tots els
elements requerits:
tot tipus de preguntes
disseny
text de confirmació

5.  El  document  de
presentació  té  el  que  es
demana:
formats diferents
correcció  ortogràfica  i
gramatical
imatges adients

6. Els components del grup
s'han expressat amb registre
formal, han tret conclusions
i  han  resolt  dubtes  (si  han
sorgit)

7.  La  transició  entre  les
parts  ha  estat  fluïda  (cada
persona  ha  donat  pas  al
següent de manera explícita)

Nota  global  de  la
presentació del treball

NOTA FINAL
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PAUTES I CRITERIS PER L'ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DEL TREBALL

Per a l'elaboració del treball.

 1. El formulari ha de tenir:
 1.1. Recollir el nom i cognoms de les persones participants en el qüestionari,  així  com

si són homes o dones. Aquestes preguntes han de ser obligatòries.
 1.2. Hi haurà preguntes obertes (text curt i text llarg)
 1.3. Hi haurà preguntes que s'hauran de respondre seleccionat alguna de  les

respostes predissenyades.
 a) A escollir d'una entre una llista de possibles respostes
 b) A respondre escollint totes les respostes possibles (graella de verificació)

 1.4. A respondre incloent-hi una valoració numèrica en l'escala suggerida
 1.5. Hi haurà preguntes obligatòries i d'altres lliures.
 1.6. El formulari tindrà un disseny concret (d'entre les plantilles disponibles  del

programa)
 1.7. Personalitzar el text de confirmació de la resposta

 2. El document de presentació ha de tenir diferents formatacions, ha d'estar corregit ortogràfica
i gramaticalment, ha de contenir les imatges i gràfics que ha generat el formulari.

 3. Títol relacionat amb el treball elaborat.

 4. Vigileu l'ordre que sigui clar i entenedor.

 5. La informació és la que és demana al treball.

 6. Conté l'enllaç al formulari i components del grup.

Per a la presentació oral del treball heu de tenir en compte que responeu al següent:

1. De quin treball es tracta i per què heu escollit aquesta opció?
2. En quantes parts heu distribuït el treball i la presentació?
3. Quines dificultats heu trobat en l'elaboració del qüestionari i en la posterior extracció de les

dades per fer la presentació?
4. Què és el que més us ha agradat de la seva realització?
5. Com heu preparat el treball en equip? Com us heu repartit la feina?
6. Les explicacions de les diferents parts són clares, curtes, entenedores i s'utilitza el vocabulari

après al medi ambient.
7. Les conclusions a les que arribeu es corresponen amb les imatges i gràfics del formulari que

mostreu.
8. La  transició  entre  les  parts  és  fluïda  (Cada  persona  dóna  pas  a  la  següent  de  manera

explícita)
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