
EL NOSTRE ENTORN PLURILINGÜE SEQUENCIACIÓ: 11 SESSIONS 
 
 
 

JUSTIFICACIÓ 

El present projecte que té per nom “El nostre entorn plurilingüe  s’ha dissenyat per conèixer el passat així 
com el present de la ciutat d’Esplugues de Llobregat des de diferents àmbits.  

Els alumnes de 5è faran una activitat de recerca i tractament de la informació recollida per conèixer les 
zones verdes i els monuments o edificis més importants de la seva ciutat, així com la industria, el tipus de 
població i els diferents barris que la defineixen, tot això fent servir les tres llengües curriculars: l’anglès, el 
castellà i el català.       

OBJECTIUS 

- Conèixer els trets més representatius del seu entorn, la ciutat d’Esplugues. 
- Adquirir coneixements de la seva ciutat, així com la història i el pas del temps, des de diferents 

perspectives i fonts. 
- Utilitzar els instruments TIC adequats (cercadors, processadors de textos... ) per fer el treball de 

recerca.  
- Identificar les idees claus d’un text.  
- Elaborar un mural seguint unes consignes.  
- Avaluar la tasca de cadascú i la dels altres, en l’expressió escrita i oral. 
- Treballar en equip per tal de potenciar l’educació en valors. 
- Aprendre a investigar en equip i analitzar les dades recollides a partir de les entrevistes. 
- Valorar els organismes i establiments que s’ocupen de guardar i fomentar la memòria del passat i 

la cultura del barri.  
- Participar en converses de grup, pensar, expressar-se i comunicar-se oralment a l’hora d’exposar 

les seves idees. 
- Participar en el treball cooperatiu amb el grup per argumentar i consensuar. 



 
CONTINGUTS 

Català, Castellà 
Anglès 

 
- Exposició oral grupal de l’explicació del projecte. 
- Lectura, comprensió i anàlisi de diferents documents per extreure la informació necessària. 
- Ús correcte de la gramàtica i ortografia  a les diferents llengües.   
- Ús del diccionari o diferents fonts per consultar paraules o expressions.  

Medi  
- Valoració de l’actual importància de les zones verdes. 
- Valoració del patrimoni cultural de la ciutat d’Esplugues. 

Valors - Conscienciació de la necessitat d’organització a l’hora de fer un treball en grup.  
- Identificació de les feines pròpies del treball en grup.  
- Comparació i valoració en grup dels treballs de tot l’alumnat. 

Plàstica - Elaboració d’un mural/pòster organitzat, utilitzant tots els recursos plàstics de l’aula. 

Matemàtiques - Interpretació de dades de la població del nostre barri.  



COMPETÈNCIES BÁSIQUES  
1. Competència 

comunicativa 
lingüística i 
audiovisual 

Comprensió i expressió dels missatges tant orals com escrits, visuals o corporals. 
Cerca, selecció, processament i tractament de la informació.  

 

2. Competència 
artística i 
cultural 

Utilització del llenguatge artístic com a instrument d’expressió i concreció de la informació treballada. 

3. Competència 
del tractament 

de la informació 
i competència 

Transformació de la informació en coneixement.  
Utilització de les TIC (coneixement i domini d’habilitats tecnològiques bàsiques) 

4. Competència 
matemàtica Comprensió, relació i aplicació de conceptes matemàtics en l’entorn proper. 

5. Competència 
d'aprendre a 

aprendre 

Desenvolupament d’actituds crítiques. 
  

6. Competència 
d'autonomia i 

iniciativa 
personal 

Desenvolupament d’actituds d’organització, tolerància i de treball en equip.  

7. Competència 
en el 

coneixement i 
la interacció 

Desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per 
predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en l’entorn proper. 



amb el món 
físic 

8. Competència 
social i 

ciutadana 
- Comprensió de la realitat social que és viu 

METODOLOGIA 
 

Es fa ús d’una metodologia d’investigació en el procés de buscar informació a través de diverses fonts (internet, documents 
escrits..). 
 

 

ACTIVITATS RECURSOS (HUMANS, MATERIALS I 
D’ESPAI) 

INTRODUCCIÓ 

1ª 
sessió 
 
 
 

Explicació dels temes a tractar.  
 
Brainstorming per elaborar uns punts claus  
 
Confecció d’un esquema amb punts claus  

- Humans: Dos professors a l’aula 
(català i anglès) 

                        
                            Sessió dos professors 
a l’aula per l’exposició dels projectes, 
l’avaluació entre iguals i l’avaluació del 
professor. 
 

 
- Espai: Aula d’Informàtica: 

Sessions d’Informàtica  (recerca, 

DESENVOLUPAME
NT 

2ª 
sessió 

Elecció dels diferents barris 
 
Ús d’Internet per cercar información. 

3ª 
sessió Sessió TIC 

4ª 
sessió Sessió TIC 



5ª 
sessió Sessió TIC tractament de la informació i 

elaboració del projecte) 
 

- Material: Cartulines i fulls de 
colors, tisores i cola. 
 
 

 6ª 
sessió  

Recollida d’informació i sintetització  

 7ª 
sessió 

Recollida d’informació i sintetització 

 8ª 
sessió 

Elaboració d’un mural. 
1. Disposició de la información al mural. 
2. Confecció.  

 9ª 
sessió 

Confecció del mural 

CONSOLIDACIÓ 
10ª 

sessió 
Exposicions + avaluacions entre iguals. 

 11ª 
sessió 

Exposicions + avaluacions entre iguals. 

METODOLOGIA D’AVALUACIÓ 

INSTRUMENTS  INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Rúbrica d’avaluació entre iguals - Coneix els trets més representatius del seu entorn, 
la ciutat d’Esplugues. 

- Adquireix coneixements de la seva ciutat, així com 
la història i el pas del temps, des de diferents 
perspectives i fonts. 

- Rúbrica d’avaluació dels professors 

 



	

- Utilitza els instruments TIC adequats (cercadors, 
processadors de textos... ) per fer el treball de 
recerca.  

- Identifica les idees claus d’un text.  
- Elabora un mural seguint unes consignes.  
- Avalua la tasca de cadascú i la dels altres, en 

l’expressió escrita i oral. 
- Treballa en equip per tal de potenciar l’educació en 

valors. 
- Aprén a investigar en equip i analitza les dades 

recollides a partir de les entrevistes. 
- Valora els organismes i establiments que s’ocupen 

de guardar i fomentar la memòria del passat i la 
cultura del barri.  

- Participa en converses de grup, pensa, s’ expressa 
i es comunica oralment a l’hora d’exposar les seves 
idees. 

- Participa en el treball cooperatiu amb el grup per 
argumentar i consensuar. 


