
PROJECTE PER UN MÓN MILLOR, RECICLEM! TREBALL DE SÍNTESI DE 3R D’ESO 

CONTEXT: Els alumnes de 3r d’ESO s’han fixat que, tot i que cada vegada hi ha més consciència que cal reciclar, encara hi ha molta feina a fer i ens cal més 
informació al respecte. 

 

TASCA FINAL: Elaboració i participació en un programa de ràdio sobre el reciclatge a l’emissora La Plana Ràdio de Santa Bàrbara 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ÀMBIT/DIMENSIÓ 

En finalitzar el projecte, els alumnes han de ser 
capaços de respondre a les següents preguntes 

 

En finalitzar el projecte, sabrem que cada alumne pot 
respondre a les preguntes si és capaç de... 

 

1 Què reciclem a casa nostra?  1 Elaborar una enquesta amb google drive sobre els nostres 
hàbits pel que fa al reciclatge  

Científic-tecnològic- artístic 

2 Redactar preguntes què reciclem Lingüístic i científic 

3 Redactar preguntes sobre com reciclem Lingüístic i científic 

4 Redactar preguntes sobre on reciclem Lingüístic i social 

5 Dissenyar i usar aplicacions mòbils per a reciclar millor Tecnològic 

2 Econòmicament i ecològicament, surt a 
compte reciclar?  

1 Calcular els quilos de materials que reciclem Científic/ Salut 

2 Tractar  estadísticament dades procedents d’enquestes  Matemàtiques 

  3 Elaborar material per a Ed. Física amb material reciclat Ed. Física 

3 Com ho explicarem al nostre entorn? 1 Debatre sobre algun d’aquests temes: 
 Objectes elaborats amb material reciclat 
 Repercussions dels metalls sobre la salut humana i el 

medi ambient. 
 Gasos que agreugen el canvi climàtic i la seva relació 

amb el recicltage 

Llengües 
Ed. Física 

2 Redactar notícies sobre: 
 Dades rellevants extretes de l’enquesta (per exemple 

què reciclem més, quines facilitats i dificultats hi 
ha...)  

 
Llengües 



3 Elaborar reportatges sobre: 
 Com es gestionen els residus en una gran ciutat i en 

un poble 
 Els punts de recollida de residus en els nostres pobles  
 Aplicació de l’ús de la tecnologia sostenible en el 

nostre entorn immediat 

Científic/ Salut 
Social/geogràfica/ciutadana/ 
Tecnologia 

4 Recollir d’entrevistes a persones vinculades amb el reciclatge 
 

Científic/ Salut/Llengües 

5 Comunicar oralment, per la ràdio, les dades obtingudes i 
analitzades prèviament: quadern de bitàcora 

Llengües 

6 Tractar talls de veu i de música amb programari informàtic Artístic/ Creació 

  7 Elaborar pòsters i eslògans en anglès sobre el reciclatge Anglès 

 

 

 

 

 


