
 
 

El projecte Enlaira’t busca centres educatius  
per realitzar l’edició 2018-19  

Enguany abordarà la cultura del cotxe i la mobilitat sostenible.  
 

El curs 2018-19, torna la segona edició de l’Enlaira’t un projecte d'educació i sensibilització 
ambiental destinat als alumnes de 4art d’ESO i Batxillerat impulsat per la Plataforma per la 
Qualitat de l'Aire. 
 
L'edició d'enguany vol abordar la cultura del cotxe i les seves conseqüències a través de 
l’audiovisual com a eina vehicular. L’objectiu del programa Enlaira’t és que els alumnes: 

1. Sàpiguen d’on ve la contaminació atmosfèrica, com afecta a la salut i què suposa 
en la manera en que vivim a les ciutats. 

2. Es qüestionin l'ús del cotxe i la moto tant per la seva vessant contaminant com 
per la seva vessant cultural... quins valors es transmeten a través de la publicitat, 
els videoclips, els programes d’esport? I quins valors ens transmeten la mobilitat 
activa i sostenible? 

3. Desenvolupin competències comunicatives audiovisuals de manera que acabi fent 
propostes creatives i atractives de la mobilitat activa i sostenible. 

 

http://www.enlairat.org/
https://enlairat.us13.list-manage.com/track/click?u=29b5d15ba954a6b70ad212262&id=0df917e568&e=daa4171dda
https://enlairat.us13.list-manage.com/track/click?u=29b5d15ba954a6b70ad212262&id=0df917e568&e=daa4171dda


Cada un d’aquests blocs tindrà una sessió de formació amb alumnes i el seu mestre d’una hora i 
un quart cadascuna. També es proporcionarà un acompanyament al professorat per al moment 
en que es desenvolupi la proposta de treball que treballaran els alumnes a l’aula i que tots els 
centres educatius que hagin participat a l’Enlaira’t compartiran amb una trobada final plena de 
sorpreses. 
 

Calendari Enlaira’t 
 

Novembre/Desembre 2018 - Sessió 1 - Sessió introductòria per explicar les bases de la problemàtica de la 

qualitat de l’aire a Barcelona. 

 

Gener/Febrer 2019 - Sessió 2 - Dinàmica basada en la visualització i reflexió dels models audiovisuals que 

vehiculen i han vehiculat el cotxe i la moto com element de poder i independència/llibertat però que 

obvien altres aspectes com la contaminació atmosfèrica, traslladen una visió sexista o distorsionada de la 

realitat.  

 

Gener/Febrer 2019 - Sessió 3 - Sessió de caràcter tècnic orientada a que els alumnes desenvolupin 

competències comunicatives per a la producció audiovisual a través del mòbil com a eina.  

 

Març/Abril - Treball a l’aula: Els alumnes realitzaran vídeos/curtmetratges en base al contingut i 

competències treballades durant les 3 sessions. El professorat tindrà el suport d’una guia didàctica i 

podrà comptar amb un acompanyament per resoldre dubtes que puguin sorgir durant el treball amb els 

alumnes.  

 

Maig - Trobada final - Presentació dels vídeos  de tots els centres participants de l’Enlaira’t. 

 

 

Si esteu interessats, voleu resoldre dubtes o bé fer la inscripció del vostre centre, ho 
podeu de fer a través del correu  info@enlairat.org! :) 
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