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Planificació i temporalització del projecte Science s et société 
 Proposta de pla de treball i 

calendari 
  

 
Nivell A1 i A2 del marc Europeu de les Llengües.  
Projecte transdisciplinari: ciències, llengües, societat 
Un curs escolar: 2012/13 

 

SCIENCES ET SOCIÉTÉ 2012   2013 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Selecció de centres (alumnat amb edats compreses entre el 6 i els 13 anys)           
Creació de l’entorn virtual moddle per treballar de manera col·laborativa           
Creació de l’espai del projecte a la web XTEC*           
Difusió del projecte des dels SSTT* , el SIAL*, el SLLE*, el IFB*           
Inscripció al curs de formació del professorat Sciences et société :  
Curs nº:  

          

Constitució del grup de treball virtual, compartir dubtes, reflexionar conjuntament, facilitar materials 
didàctics, intercanviar experiències, etc. (es lliurarà certificat) 

          

1era Videoconferència.  
Presentació de les modalitats cooperatives: moodle, blog 
Presentació dels tres projectes 
Presentació del web per les inscripcions als projectes 
Presentació de les diferents modalitats de treball: experimentació a l’aula, creació de fitxes de suport 
lingüístic, creació de fitxes pedagògiques, traducció al català, traducció al castellà...  

          

Entrar a la web Passerelles.info i inscriure’s per rebre un dels 3 manuals del professor; 
� Vivre avec le soleil (VAS) 
� Manger, bouger pour ma santé (MBS) 
� Réduire mes déchets, nourrir la terre (RDNT) 

 i tenir  accés a totes les seqüències de cada un dels manuals. 
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Constitució dels grups de treball des dels SSTT  amb els Serveis Centrals (Data límit 8 de 
novembre): 

1. Desenvolupar i aplicar a l’aula seqüències didàctiques de Vivre avec le Soleil 
2. Desenvelopar i aplicar a l'aula seqüències didàctiques de Manger Bouger pour ma santé  
3. Desenvelopar i aplicar a l'aula seqüències didàctiquess de Réduire mes déchets, nourrir la 

terre  
4. Crear fitxes de suport lingüístic  
5. Crear fitxes d'avaluació  
6. Traduir al català seqüències dels projectes 
7. Traduir al castellà seqüències dels projectes 
8. Traduir la pàgina web 

          

Lliurament del manual al professorat que ha fet la inscripció i que iniciï el projecte a les aules o 
realitzi una traducció  segons correspongui  

          

Inici del projecte           
2ª Videoconferència  
Dilluns  19 de novembre de 2012 
LA DEMARCHE D'INVESTIGATION  
- 1ers retours d'expérience sur les inscriptions, réponses aux questions.  
- La démarche d'investigation 
Principales instructions données aux participants à l'issue de la session :  
- Commencez maintenant la mise en oeuvre des modules  
- Constitution des groupes "contributions" & organisation du travail. 

          

Temps escolar per a la continuació de la realització del treball           
Relació a través de la xarxa entre els centres participants i altres centres que treballen en aquests 
projectes 

          

3ª Videoconferència  
Dilluns 21 de gener de 2013 
ADAPTATION  DES MODULES PASSERELLES A L'ENSEIGNEMEN T FLE et EVALUATION  

- Présentation des fiches de support linguistique et d’évaluation FLE élaborées par les 
professeurs, les critères européens pour l’EMILE et l'évaluation des niveaux en LE 

- Projets Passerelles et thèmes de convergences / enseignement du FLE 

- Présentation des activités des professeurs sur le Moodle et le blog “Sciences et société” 

Principales instructions données au participants à l'issue de la session :   
- Organisation du travail pour la production des fiches Passerelles - Evaluation FLE 

- Partage et échange entre les groupes de travail 

          

Temps escolar per a la continuació de la realització del treball. Generació de propostes i activitats 
col·laboratives entre el professorat interessat  
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Trobada presencial Sciences et société 
4 de març a Barcelona  
- professorat de Barcelona i Girona 
5 de març a Montblanc 
. professorat de Lleida i Tarragona 

          

Temps escolar per a la continuació de la realització del treball. Generació de propostes i activitats 
col·laboratives entre el professorat interessat 

          

4ª Videoconferència 
Dilluns 27 de maig de 2013 
AVALUACIÓ FINAL DELS PROJECTES 

Debriefing 
- chaque site présente un exemple de travail mené en classe (module et/ou action de prévention),  
- Dénombrement: 

- des actions menées en classe 
- des fiches de support linguistiques réalisées 
- des fiches d'évaluation produites 
- des séances/modules traduit(e)s 

- Difficultés 
- Points positifs 
- Diffusion et continuation du projet 

          

 
EMILE = Enseignement d’une Matière Intégré en Langue Etrangère, FLE= Francès Llengua Estrangera, IFB = Institut Francès de Barcelona, SLLE= Servei 
de Llengües Estrangeres,  SIAL = Servei d’immersió i Acolliment lingüístic,  SSTT = Serveis Territorials,  XTEC = Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya 


