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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest treball pretén plantejar la programació de la tecnologia de 4t d’ESO a partir d’un 
projecte: la construcció d’una maqueta (amb materials reals) de la vil·la romana de Torre 
Llauder, situada a Mataró. 
 
Partint de la base arqueològica existent i amb la construcció de la maqueta com a eina 
vehicular, s’analitzaran les característiques dels habitatges romans i es compararan amb els 
actuals des del punt de vista de disseny, accés, construcció, manteniment, instal·lacions i 
sostenibilitat. 
 
Durant la realització de la maqueta s’entrarà en contacte amb diferents materials que caldrà 
analitzar, conèixer i valorar, i s’introduiran els temes d’electrònica, pneumàtica, hidràulica i 
control i automatització, a fi de poder incorporar a la maqueta les tecnologies treballades. 
 
La tecnologia a 4t d’ESO és una matèria optativa malgrat oferir continguts de gran importància 
per al futur dels alumnes. Es pretén oferir aquesta assignatura de forma més atractiva i 
integradora per tal que un major nombre d’alumnes es decideixin a escollir-la, sense que això 
vagi en detriment de la qualitat educativa. 
 
El projecte està inicialment pensat per a instituts i/o escoles de Mataró o rodalies per tal de 
poder accedir al jaciment i Museu emprant el menor temps possible en desplaçaments i sense 
necessitat de contractar transport privat a tal efecte, tot i que es podria adaptar a qualsevol 
centre, condensant les diverses visites en aquest treball proposades en una sola excursió de 
tot un dia. De totes formes creiem que és més adient destinar aquesta iniciativa a centres de 
l’entorn més proper al jaciment a fi que coneguin el llegat arqueològic que els envolta. No 
tindria massa sentit, per exemple, fer desplaçar els alumnes d’un centre docent de Tarragona a 
Mataró, podent utilitzar com a eina vehicular qualsevol de les restes romanes de què gaudeix la 
ciutat. 
 
 

1.1. Objectius 
 
Els objectius que es pretén assolir amb el present treball i mitjançant l’aplicació de la 
metodologia en ell proposada es poden classificar en tres grans grups: els objectius generals, 
el objectius específics i els objectius competencials. 
 
Objectius generals 
 

� Transmetre als alumnes els continguts curriculars de 4t d’ESO a partir d’un fil conductor 
que els motivi. 

 
� Plantejar una metodologia que permeti enfortir el procés d’ensenyament/aprenentatge, 

fent que la necessitat d’aprendre sorgeixi dels propis alumnes a partir d’una aplicació 
pràctica. És a dir, fer que la necessitat d’aplicació pràctica motivi els estudiants a 
entendre i aprendre els conceptes teòrics que els permetran dur a terme dita aplicació de 
forma òptima. 

 
� Oferir la tecnologia de 4t d’ESO d’una forma més atractiva (treball de camp, 

materialització d’una realitat, treball manual, creativitat, investigació) i transversal (a part 
dels temes propis del currículum de tecnologia de 4t d’ESO es tractaran temes històrics, 
artístics, culturals, lingüístics i socials) a fi que un major nombre d’alumnes es puguin 
sentir interessats a escollir aquesta assignatura. 

 
� Mostrar als alumnes que la tecnologia també disposa d’una vessant humanística i social. 
 
� Desenvolupar la capacitat de treball en equip i les habilitats socials, adquirir 

responsabilitat individual i capacitat d’autoanàlisi, i afavorir l’autoaprenentatge. 
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Objectius específics 
 

� Analitzar, comprendre i relacionar els elements bàsics que composen un habitatge, 
principis i circuits electrònics, pneumàtics i hidràulics, i elements de control i sistemes 
automàtics. 

 
� Materialitzar un projecte tècnic en grup integrador de les tecnologies treballades. 

 
� Conèixer el llegat arqueològic de l’entorn, comprendre la informació que ens proporciona 

i aprendre a valorar-lo. 
 

� Recordar els trets més característics de la civilització romana. 
 

� Analitzar els materials i tècniques de construcció que utilitzaven els romans i comparar-
los amb els actuals. Valorar  similituds i diferències, avantatges i inconvenients. Proposar 
millores d’estalvi energètic i sostenibilitat. 

 
� Conèixer el funcionament de les instal·lacions del recinte (calefacció i aigua) i comparar-

les amb les instal·lacions actuals d’un habitatge. Valorar  similituds i diferències, 
avantatges i inconvenients. Proposar millores d’estalvi energètic i sostenibilitat. 

 
� Aprendre a prendre mesures per a l’aixecament de plànols. Conèixer els diferents 

elements  de mesura que s’utilitzen. 
 

� Aprendre a interpretar i representar plànols a mà alçada i amb suport informàtic. 
 
 
Objectius competencials 
 
Amb aquest treball també es pretén contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques per 
part dels alumnes: 
 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
 
� Competència artística i cultural. 

 
� Tractament de la informació i competència digital. 

 
� Competència matemàtica. 

 
� Competència d’aprendre a aprendre. 

 
� Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
 
� Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
 
� Competència social i ciutadana 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
La tecnologia a 4t d’ESO és una matèria optativa malgrat oferir continguts de gran importància 
per al futur dels alumnes, com són conèixer les característiques funcionals i instal·lacions de 
l’habitatge i l’accés a aquest. 
 
Concretament, la tecnologia es situa entre les tres matèries optatives específiques que 
l’alumnat ha de cursar a raó de tres hores setmanals i triar d’entre les següents1: 
 

� Biologia i geologia 
� Física i química 
� Educació visual i plàstica 
� Música 
� Tecnologia 
� Informàtica 
� Llatí 
� Segona llengua estrangera 

 
Normalment els centres organitzen aquestes matèries en itineraris que racionalitzen i faciliten la 
tria, elaborats de forma que tinguin coherència amb els estudis posteriors i que totes les 
matèries estiguin oferides, sempre adaptant-se a les possibilitats i recursos del centre. 
 
Aquesta organització de les matèries optatives específiques en itineraris fa difícil determinar el 
percentatge d’alumnes a Catalunya que escullen la matèria optativa específica de tecnologia a 
4t d’ESO i, respecte el total d’alumnes matriculats, determinar el percentatge de població 
femenina i masculina que la cursen, donat que moltes vegades es veuen forçats a cursar la 
matèria de tecnologia pel fet d’estar inclosa a l’itinerari que els alumnes desitgen escollir. 
 
Per exemple, trobem un centre concertat de dues línies on, d’un total de trenta-set alumnes 
matriculats a 4t d’ESO, dinou alumnes (deu nois i nou noies) cursen l’itinerari A, anomenat 
científic-tecnològic, d’entre tres possibles. Aquest itinerari el formen les matèries optatives: 
biologia i geologia; física i química; i tecnologia. En cap dels altres dos itineraris s’inclouen 
aquestes matèries. Per tant, no es pot afirmar que un 51% dels estudiants d’aquest centre trien 
la matèria de tecnologia, dels quals un 53% correspon a població masculina i un 47% a 
població femenina, puig que no podem saber quin percentatge d’alumnes hagués escollit 
tecnologia si fos independent de les altres dues matèries. 
 
En un altre exemple, en canvi, sí trobem una dada que pot ser més significativa. Es tracta d’un 
centre públic de cinc línies que ofereix sis itineraris possibles a 4t d’ESO. D’entre els sis 
itineraris només n’hi ha un on s’ofereixi la matèria de tecnologia, acompanyada de física i 
química i informàtica. En canvi, a excepció de la música, la qual també només s’inclou dins un 
únic itinerari, totes les altres matèries apareixen en més d’un itinerari. Tot i que aquesta és una 
dada que ens pot aportar més informació sobre la poca tendència dels alumnes a escollir 
aquesta assignatura, tampoc és una dada determinant. Així que caldrà buscar altres indicadors. 
 
Si tenim en consideració que l’elecció de les matèries optatives específiques de 4t d’ESO ha de 
servir per consolidar aprenentatges bàsics o per tal que puguin ser útils per estudis posteriors o 
per incorporar-se al món laboral2, és a dir, que l’elecció d’aquesta optativa específica pot 
encaminar els estudiants cap a un determinat tipus d’estudis posteriors, caldrà que analitzem la 
distribució de l’alumnat que a Batxillerat escull la modalitat de Ciències i Tecnologia o que 
s’encamina cap a Graus Formatius. 
 
A nivell espanyol, els alumnes que escullen la modalitat de Ciències i Tecnologia d’entre els 
que es decideixen a cursar Batxillerat és d’un 45,4%, segons dades del curs 2008-2009 
recollides pel MEC, però només un 38,6% de la població femenina tria aquesta opció. La 
majoria, un 56,2%, es dirigeix cap a la branca d’Humanitats i Ciències Socials. 
 

                                                      
1 CATALUNYA. Decret 143/2007, Annex 4 
2 CATALUNYA. Decret 143/2007, Art. 8.13 
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Ho podem comprovar a la següent distribució percentual de l’alumnat de Batxillerat segons 
modalitat cursada, per sexe, durant el curs 2008-2009: 
 

 Total Homes Dones 

Humanitats i Ciències Socials 50,1 42,8 56,2 
Ciències i Tecnologia 45,4 53,5 38,6 
Arts 4,0 3,1 4,7 
No distribuït per modalitat 0,6 0,6 0,5 

Taula 1. Font MEC (Curs 2008-2009) 
 
Aquestes dades ja són prou significatives de la propensió a la nostra societat que les dones 
s’encaminin més cap a Humanitats i Ciències Socials que cap a les Ciències i Tecnologia, cosa 
que no passa amb la població masculina. 
 
Tot i així, aquestes dades engloben les ciències i la tecnologia en una única modalitat. Què 
passava quan existia la modalitat de Tecnologia separada de la modalitat Científica? 
 
El curs escolar 2007-2008, darrer any de la modalitat de tecnologia al batxillerat, el percentatge 
de noies (sobre el total de noies que van cursar batxillerat) que van escollir a Catalunya 
aquesta opció va ser d’un 6,8%. Un 30,6% de la població femenina va escollir el batxillerat 
científic, un 6,5% el d’arts i un 56,1% l’humanístic3. 
 
Observem, doncs, que la població femenina es decanta de forma majoritària cap als estudis 
d’Humanitats, seguit dels estudis de Ciències i, de forma minoritària cap a la Tecnologia i les 
Arts. 
 
Als Cicles Formatius succeeix quelcom molt similar. La població femenina que escull famílies 
relacionades amb la tecnologia és una minoria (als volts d’un 5%), essent les famílies més 
escollides les d’administració, sanitat, imatge personal, serveis socio-culturals, comerç, 
hostaleria i turisme i química4. 
 
Aquestes dades ens haurien de fer reflexionar sobre si la tecnologia s’imparteix de forma prou 
atractiva i integradora, si la vessant humanística i social de la qual també disposa aquesta 
matèria està prou definida, i quines estratègies metodològiques hauríem de dur a terme per 
reconduir aquesta situació. 
 
D’altra banda, a les últimes dècades la humanitat ha estat testimoni de grans canvis produïts 
en quasi tots els aspectes de la nostra vida: la manera com ens comuniquem, com s’accedeix a 
la informació, com es dirigeixen els negocis o com s’utilitza la tecnologia en són exemples clars. 
Actualment els estudiants s’han de preparar per incorporar-se a un entorn laboral molt diferent 
del que existia només deu anys enrera. Els problemes que aquests futurs professionals hauran 
d’afrontar creuaran les fronteres de les disciplines i requeriran enfocaments innovadors i 
habilitats per a la resolució de problemes i el treball en equip. Alguns exemples5 d’aquests 
requeriments futurs són: 
 

� Habilitats d’alt nivell comunicatiu, computacional, en el maneig tecnològic i en la recerca 
d’informació, que permetin a l’individu obtenir i aplicar nous coneixements i habilitats 
quan es requereixi. 

� Capacitat per arribar a judicis i conclusions amb fonament, cosa que significa definir 
efectivament els problemes, recollir i avaluar la informació relativa a aquests problemes i 
desenvolupar solucions. 

� Capacitat de funcionar en una comunitat global a través de la possessió d’actitud i 
disposicions que inclouen la flexibilitat i adaptabilitat; la valoració de la diversitat; la 
motivació i la persistència; conducta ètica i ciutadana; creativitat i enginy; i la capacitat 
per treballar amb altres, especialment en equip. 

                                                      
3 PLA FRANQUET, J., Coeducació i tecnologia, p. 5 
4 PLA FRANQUET, J., Coeducació i tecnologia, pp. 6 i 7 
5 MORALES, P.; LANDA, V., Aprendizaje Basado en Problemas, p. 147 
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� Competència tècnica en un camp determinat. 
� Demostrada capacitat per desplegar totes les característiques anteriors per afrontar 

problemes específics en situacions reals i complexes, on es requereixi desenvolupar 
solucions viables. 

 
Diversos autors coincideixen en què l’ensenyament tradicional molt difícilment contribueix a 
desenvolupar aquestes habilitats, capacitats i competències en els estudiants, cosa que 
evidencia la necessitat de canviar la concepció tradicional del procés 
d’ensenyament/aprenentatge, sense que això signifiqui que res d’aquesta metodologia és vàlid 
o eficient. Es tracta de complementar l’adquisició de continguts amb el desenvolupament 
d’habilitats, capacitats i actituds indispensables a l’entorn professional actual. 
 
Buscar una estratègia metodològica per reconduir aquesta situació i fer de la tecnologia una 
matèria més propera i transversal, junt a la voluntat de difondre entre els alumnes el patrimoni 
artístic, històric i cultural des d’una perspectiva tecnològica, ha estat la motivació del present 
treball, sempre atenint-se a la normativa vigent, però no limitant-se únicament al seu 
compliment, sinó amb una clara voluntat de millora. Per això és necessari conèixer la normativa 
que estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria, tenir 
present la metodologia tradicional que s’empra majoritàriament i contextualitzar el treball a un 
cas concret. 
 
 

2.1. Currículum de quart d’ESO 
 
El currículum a quart d’ESO està regulat segons el decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 
 
La dedicació temporal a la tecnologia a quart d’ESO és de tres hores setmanals. 
 
Segons el decret esmentat els continguts curriculars de tecnologia a l’optativa de quart d’ESO 
són els següents: 
 
L'habitatge 
 

� Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, 
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 

� Caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer, 
condicions d'habitabilitat, accés als serveis. 

� Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, utilitzant la 
simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. Identificació del cost 
dels serveis bàsics. 

� Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació 
d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions concretes. 
Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. Mesures de 
seguretat a l'habitatge. 

� Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura 
bioclimàtica i domòtica.  

 
Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
 

� Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components 
bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs. 

� Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells. 
� Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus 

principis de funcionament. 
� Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics. 
� Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits 

pneumàtics i hidràulics. 
� Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una 

funció determinada.  
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Control i automatització 
 

� Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de 
comandament.  

� Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament. 
� Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la indústria. 
� Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador com a 

element de programació i control. 
� Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i 

fer-ne el disseny. 
� Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. Elements 

mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment. 
� Disseny, construcció i programació de robots. 
� Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg 

de la història.  
 
El decret també estableix els criteris d’avaluació de la tecnologia de quart curs: 
 

� Comprendre el procés d'accés i les característiques bàsiques dels habitatges. 
Reconeixement i valoració de l'evolució tecnològica als habitatges. 

� Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal de 
comprendre el seu funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de 
seguretat a contemplar.  

� Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d'un exemple real. 
� Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització 

aplicada a casos reals o simulats. 
� Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills. 
� Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant plantejaments 

lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics 
senzills. 

� Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne 
les seves aplicacions a sistemes de l'entorn. 

� Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que 
compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors. 

� Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n el seu 
funcionament i aplicacions. 

� Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques 
adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians. 

� Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies 
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l'exposició en 
públic i amb suport multimèdia. 

� Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés 
de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb 
disminució de riscos i millora de l'eficàcia. 

 
Les connexions amb altres matèries que estableix el currículum són la utilització dels recursos 
TIC amb totes les matèries. 
 
D’altra banda, però, la matèria de tecnologia està estretament vinculada a les competències 
específiques de conviure i habitar el món, que comprèn la competència en el coneixement i la 
interacció amb el món i la competència social i ciutadana, així com col·labora en el 
desenvolupament de les altres competències bàsiques. 
 
 

2.2. Metodologia tradicional 
 
La metodologia tradicional que s’acostuma a utilitzar es basa en el model didàctic acadèmic o 
lineal, el qual és el model didàctic tradicional per excel·lència. 
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Es tracta d’un model on un conjunt de continguts s’ordenen de forma lògica al voltant d’una 
temàtica i es fonamenta en la transmissió unidireccional de coneixements del professorat a 
l’alumnat, el qual significa que està més orientada a l’ensenyament que no pas a l’aprenentatge. 
Aquest ensenyament teòric es complementa amb exercicis i activitats al taller, però es centra 
en el fet que l’alumnat ha d’estudiar i conèixer els diferents temes. 
 
Diem que es basa i no que segueix totalment el model didàctic acadèmic donat que la 
incorporació de diferents tipus d’activitats fa que l’alumne també s’hagi d’implicar, participant 
activament del seu propi procés d’aprenentatge. 
 
La logística que es segueix habitualment a tecnologia de quart d’ESO és dur a terme una 
repartició de les hores de dedicació setmanals a la matèria (tres) entre hores de classe i hores 
d’aula taller i/o aula d’informàtica, generalment dues hores de classe i una hora d’aula. 
Habitualment es realitza un desdoblament d’alumnes a l’hora d’aula, dels quals una meitat va a 
l’aula taller i l’altra meitat a l’aula d’informàtica. En alguns centres es fa de forma alterna cada 
setmana, mentre que d’altres canvien d’aula un cop acabat el temps destinat a dur a terme una 
determinada activitat. 
 
Les hores de classe acostumen a ser magistrals, és a dir, el professor realitza l’exposició dels 
continguts, basant-se en un llibre de text (en format paper o digital) o en el material que ell 
mateix hagi creat (apunts). En el cas de disposar de llibre, en ocasions són els propis alumnes 
qui han de llegir els continguts del llibre i després el professor els explica o es fa un petit debat. 
A això segueix la realització d’activitats a classe o per fer a casa (que després es corregiran, o 
no, a classe o es lliuraran al professor) i el temps individual d’estudi a casa per a demostrar 
posteriorment si s’han assolit els continguts mitjançant una prova escrita. 
 
Durant les hores d’aula taller els alumnes acostumen a fer pràctiques en relació a la matèria 
que estan estudiant a classe o a desenvolupar petits o mitjans projectes que poden durar des 
de diverses setmanes a tot un trimestre, o fins tot el curs. Generalment s’avalua el resultat final 
del projecte i en alguns casos també es fa lliurar un informe o la documentació tècnica del 
projecte (memòria i plànols, tot i que això és més habitual a tercer d’ESO). 
 
A les hores destinades a l’aula d’informàtica s’acostumen a utilitzar simuladors, amb els quals 
cal realitzar una sèrie d’exercicis proposats pel professor (o que estan al propi llibre), els quals 
seran avaluats. 
 
Els llibres de text de tecnologia de quart d’ESO6 estan estructurats de forma similar: parteixen 
d’una ordenació lògica dels continguts (índex), seguint els criteris del currículum, i agrupats per 
unitats didàctiques. Cada unitat didàctica es composa d’una part introductòria (en forma de 
qüestions prèvies, d’explicació del que es tractarà a la unitat o dels objectius que es pretenen 
assolir); el propi desenvolupament dels continguts; activitats teòriques (de reflexió, petites 
investigacions, de comprensió conceptual, de síntesi o d’avaluació), cooperatives (algun debat 
o joc de rol), petits projectes (que no requereixen anar a l’aula taller) o de competència 
matemàtica (problemes) o comunicativa (exposicions). També s’inclouen una o diverses 
activitats pràctiques per dur a terme a l’aula taller o a l’aula d’informàtica al final de cada unitat i, 
al final del llibre o intercalats entre les unitats didàctiques, es proposen un o diversos projectes 
per desenvolupar al llarg del trimestre o a finals del curs. També algunes editorials proposen 
lectures sobre algun aspecte tecnològic i/o personatge (homes i dones en els casos més 
sensibilitzats per la coeducació) relacionat amb la matèria tractada. 
 
Generalment es duen a terme tres projectes, un per cada bloc de continguts: 
 

Bloc de continguts Temàtica del projecte Exemples d e projectes 

L’habitatge Disseny de l’habitatge Maqueta d’un habitatge 
Electrònica, pneumàtica i hidràulica Pneumàtica Elevador pneumàtic de cotxes 
Control i automatització Automatismes Robot 

Taula 2. Exemples de projectes a quart d’ESO. Font: Elaboració pròpia 

                                                      
6 Editorials consultades: Barcanova, Castellnou, Mc Graw Hill, Santillana i Teide. 
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En alguns casos, els professors prefereixen avançar continguts de l’habitatge a tercer d’ESO. 
Això és degut a que creuen que és un tema suficientment interessant com per què tots els 
alumnes el tractin i no únicament aquells que escullen la matèria a quart. En aquests casos pot 
passar que la maqueta es faci a tercer, dins el bloc del procés tecnològic, i que a quart només 
es facin dos projectes. 
 
Les maquetes d’habitatges que es realitzen a quart d’ESO s’acostumen a fer de forma 
individual i amb materials que simulin els reals. Això té alguns inconvenients, com el fet que a 
moltes escoles de primer a tercer d’ESO els alumnes ja han realitzat moltes activitats d’aula 
taller on han hagut de construir objectes emprant els mateixos materials que ara utilitzaran per 
fer la maqueta. Per tant no representa cap novetat motivadora pels alumnes. D’altra banda, 
generar una maqueta per alumne implica haver de disposar d’un magatzem amb espai suficient, 
situació que no sempre es dóna i les maquetes han d’estar emmagatzemades de qualsevol 
manera i s’acaben destruint un cop finalitzada l’activitat si els alumnes no se les emporten a 
casa. 
 

 
Imatge 1. Exemples de maqueta. Font: Elaboració pròpia 

 
L’educació tradicional, des dels primeres anys d’estudi fins el nivell de postgrau, ha format 
estudiants que generalment es troben poc motivats i fins avorrits amb la seva forma d’aprendre. 
Són obligats a memoritzar una gran quantitat d’informació, molta de la qual es torna irrellevant 
en el món exterior del centre docent o bé, en un molt curt termini, els alumnes obliden allò 
après i gran part del que aconsegueixen recordar no es pot aplicar als problemes i tasques que 
se’ls presenten en el moment d’afrontar la realitat. 
 
Segons estudis duts a terme a l’Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de Monterrey7, com a 
conseqüència d’una educació passiva i centrada en la memòria, molts alumnes presenten 
dificultats per raonar de forma eficient i presenten dificultats per assumir les responsabilitats 
corresponents a l’especialitat dels seus estudis i al lloc de feina que ocupen, de la mateixa 
forma que es pot observar en ells dificultats per realitzar tasques treballant de forma 
col·laborativa. 
 
També afirmen que, en la major part dels casos, els alumnes veuen l’educació convencional 
com quelcom obligatori i de poca rellevància al món real, o bé es plantegen el fet d’anar a 
l’escola com un simple requeriment social i estan impossibilitats per veure la transcendència del 
seu propi procés educatiu. 
 

                                                      
7 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, El Aprendizaje Basado en 
Problemas como técnica didáctica, p. 3. Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 
Monterrey. 
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2.3. Context del centre 

 
Aquest treball pretén plantejar la programació de la tecnologia de 4t d’ESO a partir d’un 
projecte: la construcció d’una maqueta (amb materials reals) d’un llegat arqueològic, 
concretament de la vil·la romana de Torre Llauder, situada a Mataró. 
 
És a dir, s’ha establert una eina vehicular per anar desenvolupant els continguts de quart 
d’ESO la qual s’ha contextualitzat en un determinat àmbit (el patrimoni arqueològic romà) i 
ubicació (Mataró). 
 
Això ens porta a preferir contextualitzar també el centre a qui es destina aquesta proposta 
metodològica, a fi d’adaptar-la millor a les seves característiques i necessitats i les dels seus 
alumnes. 
 
Tot i així, com ja s’ha comentat a la introducció, el projecte es podria destinar a qualsevol 
centre, únicament caldria adaptar la planificació i temporització a la seva ubicació o, fins i tot, 
canviar la ubicació de l’eina vehicular, partint d’un llegat arqueològic romà existent a l’entorn 
proper dels alumnes. Fins i tot podria tractar-se d’un altre tipus d’eina vehicular, però llavors 
gran part d’aquest treball no seria d’utilitat, tan sols la seva essència. 
 
Donat que el projecte està inicialment pensat per a instituts i/o escoles de Mataró o rodalies per 
tal de poder accedir al jaciment i Museu emprant el menor temps possible en desplaçaments i 
sense necessitat de contractar transport privat a tal efecte, contextualitzarem el centre en 
aquest entorn proper al jaciment, on el seu accés queda garantit mitjançant transport públic i en 
un temps aproximat de 15minuts en total. 
 
Es tracta d’un institut de titularitat pública que disposa d’uns equipaments molt complets per al 
desenvolupament de la tecnologia: 
 

� 3 aules d’informàtica per a ús dels alumnes, connectades en xarxa i a internet. 
� 2 tallers de tecnologia. 
� 13 aules dotades amb material audiovisual. 
� 1 sala d’actes amb equip de so i projector. 
� 1 biblioteca. 

 
El centre també es va incorporar de forma progressiva al projecte eduCAT1x1 i el curs 2010-
2011 els alumnes de primer, segon i tercer d’ESO ja han pogut treballar amb miniportàtil i 
llibres digitals en algunes assignatures (com la tecnologia). També s’ha creat  i començat a 
utilitzar l’aula virtual (Moodle) integrada a la intranet del centre i les pissarres digitals als tres 
primers cursos d’ESO. El proper curs els alumnes de quart també disposaran dels miniportàtils i 
llibres i pissarra digitals. 
 
Els alumnes que accedeixen al centre provenen, principalment, de les diferents escoles 
públiques de la zona, així com de municipis veïns que no disposen d’institut públic a l’actualitat. 
 
Actualment el centre dóna cabuda a sis-cents quatre alumnes, dels quals uns 10 o 12 per cada 
curs escolar són nouvinguts. Les zones de procedència són: Nord d’Àfrica, Amèrica llatina, 
Europa i altres. La majoria d’alumnes del centre de procedència estrangera estan plenament 
integrats al centre, tant quant a la llengua com al nivell d’escolarització. 
 
L’institut imparteix els estudis d’ESO i Batxillerat, en les modalitats de Ciències i Tecnologia i 
Humanitats i Ciències Socials, i els organitza en una àmplia oferta d’itineraris. A l’ESO hi ha 
quatre línies, flexibilitzant totes les àrees de nivell, i a Batxillerat s’ofereixen onze itineraris 
diferents segons les matèries de modalitat: cinc pertanyents a la modalitat de Ciències i 
Tecnologia i sis a la d’Humanitats i Ciències Socials.  
 
Cal dir que d’aquests cinc itineraris de la modalitat de Ciències i Tecnologia només a un 
s’ofereix la matèria de Tecnologia. El curs 2010-2011 només 8 alumnes han escollit aquesta 
opció, d’entre els quals no hi havia cap noia. 
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A quart d’ESO les matèries optatives específiques s’organitzen en sis itineraris. Cada un d’ells 
conté, com a mínim, les bases de les matèries obligatòries d’opció del batxillerat. A cada 
itinerari les dues primeres matèries són fixes i la tercera es pot escollir entre la resta. 
 
A continuació es mostra la taula amb els diferents itineraris oferts: 
 

 Itinerari 11 Itinerari 12 Itinerari 13 Itinerari 21  Itinerari 22 Itinerari 23 

M1 Llatí Llatí Llatí Física i química Física i química Física i química 
M2 Informàtica Música Educació visual 

i plàstica 
Biologia i 
geologia 

Tecnologia Educació visual 
i plàstica 

M3 - Biologia 
- Música 
- Educació 

visual i 
plàstica 

- Segona 
llengua 
estrangera 

- Física i 
química 

- Tecnologia 

- Informàtica 
- Biologia 
- Educació 

visual i 
plàstica 

- Segona 
llengua 
estrangera 

- Física i 
química 

- Tecnologia 

- Informàtica 
- Música 
- Segona 

llengua 
estrangera 

- Física i 
química 

- Biologia 
- Tecnologia 

- Informàtica 
- Música 
- Educació visual 

i plàstica 
- Segona llengua 

estrangera 
- Llatí 
- Tecnologia 

- Informàtica 
- Música 
- Educació 

visual i 
plàstica 

- Segona 
llengua 
estrangera 

- Llatí 
- Biologia 

- Informàtica 
- Música 
- Segona 

llengua 
estrangera 

- Llatí 
- Biologia 
- Tecnologia 

Taula 3. Itineraris oferts a quart d’ESO. Font: Institut 
 
A aquesta taula es pot observar com la tecnologia únicament està fixada a un dels sis itineraris 
proposats pel centre, el qual és l’únic que permet cursar tecnologia i informàtica (sense haver 
de cursar llatí). A la resta d’itineraris es pot escollir de forma opcional. De totes formes només 
s’acaba formant una sola classe de tecnologia tot i que amb força presència femenina si es té 
en compte la davallada que es dóna posteriorment al batxillerat. 
 
Així doncs, ens trobem que pel proper curs només un 16% dels alumnes cursaran la matèria de 
tecnologia a quart d’ESO, amb un 60% de nois i un 40% de noies. 
 
El marc horari dels cursos d’ESO el composen els matins de dilluns a divendres de 8:00h (o 
9:00h, segons dies i grups) a 13:30h, i les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15:00h a 17:00h. 
 
Donat que la filosofia del centre es basa en l’heterogeneïtat, tant de grups com de capacitats, 
habilitats i mètodes d’ensenyament, l’atenció a la diversitat es garanteix amb una flexibilització 
de la totalitat d’àrees impartides, assolint ràtios de 20 a 25 alumnes per grup com a màxim.  
 
Altres instruments per atendre la diversitat que presenta l’alumnat són l’oferta de variables de 
reforç, l’atenció individualitzada i totes aquelles actuacions a nivell metodològic previstes per 
cadascun dels departaments didàctics o per la comissió d’atenció a la diversitat.  
 
 

2.4. Context del grup 
 
El grup classe per a qui, inicialment es fa aquesta proposta metodològica és un grup de quart 
nivell d’ESO de 20 alumnes, format per 12 nois i 8 noies. 
 
Es tracta d’un grup amb un ritme d’aprenentatge mitjà tirant a lent de mitjana, amb dos casos 
extrems amb un ritme d’aprenentatge molt lent amb dificultats d’aprenentatge (per la falta de 
pràctica) i manca total d’interès.  
 
Majoritàriament es tracta d’alumnes de classe mitjana benestant, tot i que hi ha algun alumne 
amb situacions econòmiques més desafavorides.  
 
Respecte la procedència, només dos alumnes són procedents del Marroc, però estan 
completament integrats i parlen correctament el català. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
La metodologia que es proposa en aquest treball amb la finalitat d’assolir els objectius definits 
al capítol 1 no és una única metodologia, sinó la combinació de dues o tres metodologies: 
l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge cooperatiu i una variant de la metodologia 
tradicional. 
 
Es deixa oberta la possibilitat de combinar dues o tres metodologies pel motiu que s’exposa a 
continuació. La idea inicial era plantejar la programació de la tecnologia de 4t d’ESO a partir 
d’un projecte: la construcció d’una maqueta (amb materials reals) de la vil·la romana de Torre 
Llauder, situada a Mataró. 
 
En aquest cas la metodologia emprada seria la combinació de l’aprenentatge basat en 
projectes i l’aprenentatge cooperatiu. Però donat que els alumnes a qui es dirigeix aquesta 
proposta no estan acostumats a treballar amb cap de les dues metodologies ni en aquesta 
assignatura ni en cap altra, és possible que inicialment sigui difícil aplicar-les. Així doncs és 
necessari que la primera experiència sigui molt guiada i esperar que el ritme d’aprenentatge 
sigui més lent. 
 
És per això que, a banda d’una programació amb el guió de continguts que cal assolir segons 
la fase en què els alumnes es trobin del projecte, els objectius didàctics a assolir a cada fase i 
la temporització prevista, també s’ha proposat un pla de seguiment per sessions. 
 
Però aquesta programació i pla de seguiment només s’ha fet del primer bloc de continguts a 
assolir: l’habitatge, el qual es durà a terme durant tot el primer trimestre. 
 
En funció dels resultats obtinguts es podria continuar treballant amb aquestes dues 
metodologies en els següents blocs: electrònica, pneumàtica i hidràulica; i control i 
automatització. En aquest cas s’indicaria als alumnes els dispositius tecnològics que la 
maqueta ha d’incorporar i, a partir d’aquí, que els propis alumnes anessin, de forma 
cooperativa, aprenent els continguts i desenvolupant capacitats. Alguns dispositius tecnològics 
podrien ser: 
 

� Coberta articulada amb elevador hidràulic. 
� 1 indicador del nivell d’ompliment del dipòsit d’aigua subterrània. 
� 2 brolladors usb, un per l’atrium i l’altre pel brollador del peristil. 
� 1 robot rastrejador amb detector de proximitat i brunzidor 

 
Però en cas de comprovar que el ritme d’aprenentatge està essent molt lent i que no 
s’assoleixen els continguts indicats, es pot optar per impartir els altres dos blocs (que són molt 
densos i completament nous per als alumnes) de la forma tradicional, però amb una variant: els 
alumnes hauran de prestar atenció a les explicacions donat que hauran de proposar ells 
mateixos aplicacions tecnològiques per a la maqueta dels continguts treballats. I caldrà dur-les 
a terme. 
 
Veient la densitat i dificultat dels continguts curriculars d’aquests dos darrers blocs i la 
inexperiència dels alumnes i del professor amb aquesta metodologia, en principi, l’opció 
preferent serà la de combinar les tres metodologies. En cas que l’aplicació de les dues 
primeres al primer bloc curricular sigui un èxit, també s’aplicarà als altres dos. Si no ho és, es 
continuarà treballant amb aquests i altres alumnes les metodologies de l’ABP i l’aprenentatge 
cooperatiu a fi que es vagin entrenant amb una metodologia molt més adaptada a les 
necessitats educatives d’avui en dia. 
 
Mostrem a continuació en què consisteixen aquestes metodologies. 
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3.1. Aprenentatge Basat en Projectes 
 
L’aprenentatge basat en projectes és un cas particular de l’aprenentatge basat en problemes, 
conegut com ABP i resulta especialment adequat en el context dels ensenyaments tècnics, ja 
que la realització de projectes és una tasca essencial dels tècnics i enginyers8. 
 
L’ABP és una metodologia centrada en l’aprenentatge, en la investigació i reflexió que 
segueixen els alumnes per arribar a una solució davant un problema plantejat pel professor9. 
Els seus inicis es remunten a l’Escola de Medecina de la Universitat de Mc Master, al Canadà, 
a la dècada dels anys 60. Es va presentar com una proposta educativa innovadora per 
combatre la desmotivació dels alumnes de medecina. 
 
Com hem vist a la metodologia tradicional, generalment, dins el procés educatiu, el docent 
explica una part de la matèria (o ho llegeix el propi alumne) i, seguidament, proposa als 
alumnes una activitat d’aplicació d’aquells continguts treballats. En canvi, l’ABP es planteja com 
a mitjà per tal que els alumnes adquireixin aquests coneixements i els apliquin per solucionar 
un problema, real o fictici, sense que el docent utilitzi la classe magistral o un altre mètode per 
transmetre el temari. 
 
És a dir, el problema o projecte és el punt de partida per adquirir i integrar nous coneixements. 
 
En l’ABP els protagonistes de l’aprenentatge són els propis alumnes, els quals assumeixen la 
responsabilitat de ser part activa (no passiva) del procés. El professor es converteix en un 
facilitador o tutor de l’aprenentatge. 
 
Quan s’aplica la metodologia de l’ABP l’aprenentatge sorgeix de l’experiència de treballar sobre 
aquell problema o projecte, s’estimula l’autoaprenentatge i es posa l’estudiant davant situacions 
reals que ha de resoldre, identificant les seves pròpies deficiències de coneixement. 
 
L’ABP busca un desenvolupament integral de l’alumne i conjuga l’adquisició de coneixements 
propis de l’especialitat d’estudi, a més d’habilitats, actituds i valors. 
 
L’ABP ajuda l’alumne a desenvolupar i treballar diverses competències, entre elles10: 
 

� Resolució de problemes 
� Presa de decisions 
� Treball en equip 
� Habilitats de comunicació (argumentació i presentació de la informació) 
� Desenvolupament d’actituds i valors (precisió, revisió, tolerància...) 
� Identificació de problemes rellevants del context professional 
� La consciència del propi aprenentatge 
� La planificació de les estratègies que s’utilitzaran per a aprendre 
� El pensament crític 
� L’aprenentatge autodirigit 
� Les habilitats d’avaluació i autoavaluació 
� L’aprenentatge permanent 
� Desenvolupament del raonament eficaç i la creativitat 

 
Altres avantatges de la utilització d’aquesta metodologia, a banda dels avantatges propis de 
desenvolupar i treballar les competències llistades al paràgraf anterior són: 
 

� Alumnes amb major motivació: el mètode estimula que els alumnes s’involucrin més en 
el procés d’aprenentatge degut a que tenen la possibilitat d’interactuar amb la realitat i 
observar els resultats de dita interacció. 

                                                      
8 VALERO-GARCÍA, MIGUEL, L’aprenentatge basat en projectes en els ensenyaments tècnics, 
p. 1 
9 UPM, SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, Aprendizaje basado en problemas. Guías 
rápidas sobre nuevas metodologías, p. 4 
10 Ref. 9 
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� Aprenentatge més significatiu: l’ABP ofereix als alumnes resposta (fins i tot abans que se 
l’arribin a formular) a preguntes com, per què és necessari aprendre determinada 
informació? O com es relaciona el que es fa i s’aprèn a l’escola amb el que succeeix en 
realitat? 

� Integració d’un model de treball: aquest mètode porta als alumnes a l’aprenentatge dels 
continguts d’informació de forma similar a la que utilitzaran en situacions futures, 
fomentant que allò après s’entengui i no només es memoritzi. 

� Possibilitat d’una major retenció d’informació: el fet d’afrontar situacions reals fa que els 
alumnes recordin amb més facilitat la informació, ja que aquesta és més significativa per 
a ells. 

� Integració del coneixement: el coneixement de diferents disciplines s’integra per donar 
solució al problema sobre el que s’està treballant. 

 
La ruta que segueixen els estudiants durant el desenvolupament de l’ABP es pot sintetitzar en 
els següents passos11: 
 
PAS 1 Llegir i analitzar l’escenari del 

problema 
Es busca que l’alumne verifiqui la seva 
comprensió de l’escenari mitjançant la 
discussió del mateix dins el seu equip de 
treball. 

PAS 2 Realitzar una pluja d’idees Els alumnes han de llistar les teories o 
hipòtesis que puguin tenir sobre les 
possibles causes del problema o idees de 
com resoldre’l. Aquestes seran acceptades 
o refusades segons s’avanci a la 
investigació. 

PAS 3 Fer una llista d’allò que es coneix S’ha de fer una llista de tot allò que l’equip 
coneix sobre el problema o situació. 

PAS 4 Fer una llista d’allò que es 
desconeix 

S’ha de fer una llista de tot allò que l’equip 
creu que ha de saber per resoldre el 
problema. Existeixen diversos  tipus de 
preguntes que poden ser adequades; 
algunes poden relacionar-se amb 
conceptes o principis que han d’estudiar-se 
per resoldre la situació. 

PAS 5 Fer una llista d’allò que cal fer per 
resoldre el problema 

Planejar les estratègies d’investigació. És 
aconsellable que, en grup, els alumnes 
elaborin una llista de les accions que cal 
realitzar. 

PAS 6 Definir el problema La definició del problema consisteix en un 
parell de declaracions que expliquin 
clarament allò que l’equip desitja resoldre, 
produir, respondre, provar o demostrar. 

PAS 7 Obtenir informació L’equip localitzarà, guardarà, organitzarà, 
analitzarà i interpretarà la informació de 
diverses fonts. 

PAS 8 Presentar resultats L’equip presentarà un report o farà una 
presentació en la qual es mostrin les 
recomanacions, prediccions, inferències o 
allò que sigui convenient en relació a la 
solució del problema. 

Taula 4. Desenvolupament del procés d’ABP. Font: Morales i Landa, 2004 
 
En el cas de l’aprenentatge basat en projectes els alumnes, organitzats en grups, reben del 
professor l’enunciat d’un projecte a realitzar, la definició dels resultats a obtenir (criteris per a 
l’avaluació del projecte) i les dates de lliuraments parcials i final. Els alumnes han d’identificar 
què saben del tema i què han d’aprendre per poder dur a terme el projecte. Llavors, amb 
l’ajuda del professor han de proposar un pla d’aprenentatge i dur-lo a terme. Un cop executat el 

                                                      
11 MORALES, P.; LANDA, V., Aprendizaje Basado en Problemas, p. 154 
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pla revisen el projecte i tornen a analitzar què han après i què no encara. I així 
consecutivament van iterant fins resoldre, o no, el projecte. 
 
El més important no és el resultat en si del projecte, sinó l’aprenentatge que es produeix donant 
voltes a aquest cicle, que els alumnes recorren en grup. Aquesta és una gran diferència entre 
l’aprenentatge basat en projectes i la tradicional realització d’un projecte final d’estudis (de 
recerca, de carrera, de màster...). 
 
L’aprenentatge basat en projectes té els mateixos avantatges que l’aprenentatge basat en 
problemes. En particular12: 
 

� Resulta més motivador per als alumnes i, per tant, es redueixen els nivells 
d’abandonament i augmenta el rendiment acadèmic. 

� Permet desenvolupar algunes habilitats transversals molt importants, com ara: la 
capacitat per aprendre de manera autònoma , per treballar en grup, per comunicar-se de 
forma efectiva, etc. 

 
No obstant això, el fet d’haver de desenvolupar un projecte fa que s’emfatitzin algunes habilitats 
específiques com ara: compromís amb els terminis de lliurament, presa de decisions, resolució 
de conflictes de grup, treball continuat, etc., que en el cas de l’aprenentatge basat en 
problemes tenen una rellevància menor. 
 
Una altra diferència és que a l’aprenentatge basat en problemes els escenaris són diversos i de 
curta duració, mentre que a l’aprenentatge basat en projectes són de més llarga duració, on els 
alumnes han de dissenyar, planificar i executar un pla de treball en equip, identificar les 
tasques a desenvolupar i repartir-les, podent aplicar-se a assignatures aïllades, a una 
agrupació d’assignatures del mateix nivell del pla d’estudis, a tot un pla d’estudis basat en 
projectes o que tota la universitat estigui organitzada entorn del model d’aprenentatge basat en 
projectes13. 
 
Respecte l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes a l’educació secundària, Miguel 
Valero-García 14  opina que és una estratègia ideal per combatre la falta de motivació de 
l’alumnat o les diferències de nivell entre ells. Creu que és un error pensar que els mètodes 
docents actius, com és el cas d’aquest, poden ser adequats per alumnes madurs amb cert grau 
d’autonomia, però que no són adequats per alumnes de primers cursos d’universitat o 
d’ensenyament secundari, on sembla essencial donar als alumnes una bona base de 
coneixements perquè més tard puguin fer projectes. Precisament aquest tipus d’aprenentatge 
es fonamenta en la idea que el coneixement cal administrar-lo a mesura que es necessita en el 
context del projecte que es desenvolupa, i no abans. L’alumne a secundària no és prou madur i  
autònom ni està prou motivat per obtenir el màxim partit d’una organització docent clàssica en 
la qual s’espera d’ell que atengui durant moltes hores les explicacions dels seus professors, 
sigui capaç d’extreure el rellevant d’aquestes explicacions i preparar-se de manera autònoma i 
continuada per superar les proves d’avaluació. En tot cas, per arribar a aquest moment, el 
millor és començar aviat amb els mètodes que s’han demostrat útils per desenvolupar 
l’autonomia de l’estudiant i la seva motivació, com és el cas de l’aprenentatge basat en 
projectes. 
 
En la planificació de l’ABP és necessari15: 
 

� Seleccionar els objectius que, emmarcats dins les competències establertes a la matèria , 
pretenem que els alumnes assoleixin amb l’activitat. 

� Escollir la situació problema o el projecte sobre el qual els alumnes hagin de treballar. El 
contingut ha de ser: 

• Rellevant per a la pràctica professional dels alumnes. 

                                                      
12 VALERO-GARCÍA, MIGUEL, L’aprenentatge basat en projectes en els ensenyaments tècnics, 
p. 1 
13 Universitat d’Aalborg, Dinamarca. 
14 Ref. 11, p. 2 
15 Ref. 9, p. 7 
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• Suficientment complex (però no impossible) per tal que suposi un repte pels 
estudiants. D’aquesta manera la seva motivació augmentarà i també la 
necessitat de provar-se a ells mateixos per orientar adequadament la tasca. 

• Suficientment ampli per tal que els alumnes puguin formular-se preguntes i 
abordar la problemàtica amb una visió de conjunt, però sense que l’amplitud 
arribi a desmotivar-los o crear-los ansietat. 

� Orientar les regles de l’activitat i del treball en equip. Els conflictes dins el grup, que es 
donen moltes vegades, solen ser beneficiosos per al creixement del grup, si es 
solucionen adequadament. Per tal que aquests problemes, quan sorgeixin, no 
entorpeixin en excés el treball dels equips, el docent pot proposar el repartiment de rols 
dins el grup. 

� Establir un temps i especificar-lo per tal que els alumnes resolguin els problemes i puguin 
organitzar-se. Es recomana que els temps no siguin massa extensos (cal posar fites 
parcials) per tal d’evitar que els alumnes es desmotivin. 

� Organitzar sessions de tutoria on els alumnes (a nivell individual i grupal) puguin 
consultar amb el professor tots els seus dubtes, incerteses, etc.. Aquest espai ofereix al 
professor la possibilitat de conèixer de primera mà com avança l’activitat i podrà orientar-
los, animar-los a que continuïn investigant, etc. 

 
Un aspecte clau per a l’èxit és l’establiment d’un bon pla de seguiment del projecte.  
 
És un error freqüent plantejar un projecte als alumnes i donar-los una data de lliurament del 
resultat, sense preocupar-se ja més del procés. En aquestes circumstàncies és habitual que els 
alumnes deixin el treball per a l'últim moment, i que en aquell últim moment apareguin dificultats 
que no poden superar per falta de temps i ajuda. No és estrany que en situacions així es perdi 
confiança en les possibilitats d'aquests mètodes i es conclogui que els alumnes no estan 
preparats. 
 
La situació pot ser molt diferent si el projecte té un bon pla de seguiment que inclogui 
lliuraments freqüents de resultats parcials que són usats pel professor per informar puntualment 
els alumnes dels seus progressos o per determinar accions de reforç complementàries (per 
exemple, una explicació sobre una qüestió en la qual sembla que tots s'embussen). El pla de 
treball ha d'incloure també tasques que es realitzen a classe, de manera que el professor pot 
observar als grups treballar i hi pot interaccionar de manera regular. Això és també essencial 
per anticipar conflictes al si dels grups. 
 
Valero-García16  afirma que l'actitud mental del professor, que convé que expliciti als seus 
alumnes, ha de ser: “no us deixaré que ho feu malament". Això és justament el que diria (o 
hauria de dir) un enginyer cap (el professor) al seu equip (els alumnes) quan es comprometen 
amb un client, un pressupost i unes dates de lliurament. 
 
Però, com s’ha d’avaluar l’ABP? Si canvien les formes d’aprendre i d’ensenyar, també serà 
necessari modificar la forma d’avaluar els aprenentatges. Des d’aquesta perspectiva es poden 
utilitzar diverses tècniques: 
 

� Cas pràctic on els alumnes hagin de posar en pràctica tot el que han après. 
� Examen no basat en la reproducció automàtica dels continguts estudiats, sinó que 

impliqui que l’alumne organitzi coherentment els seus coneixements. 
� Autoavaluació. L’alumne ha dut a terme un procés d’aprenentatge autònom. Per tant ell 

coneix tot allò que ha après i el que s’ha esforçat per fer-ho. Es poden establir alguns 
aspectes a fi que ell mateix s’avaluï: aprenentatge assolit, temps invertit, procés seguit, 
etc., i el seu contrast amb els objectius del problema o curs. 

� Co-avaluació. L’alumne, durant el temps d’aprenentatge ha treballat amb els seus 
companys cooperativament. Per tant, conèixer l’opinió dels companys també resulta 
interessant. Els aspectes sobre els que es pot preguntar són: ambient cooperatiu dins el 
grup, repartiment eficaç de tasques, assoliment de les expectatives com a equip, etc. 

 

                                                      
16 Ref. 11, p. 3 
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El procés d’arribar a la solució del problema genera en el camí moltes activitats que poden ser 
avaluades, com el treball de cada individu, la presentació de l’equip, el report escrit del grup, 
els coneixements adquirits, etc. 
 
És important considerar, en el moment de planificar l’avaluació, tant l’aportació individual com 
el treball grupal. Resulta també valuós considerar l’avaluació del treball com a grup humà, 
essent el professor l’encarregat de l’elecció d’uns o altres aspectes, així com de la ponderació 
dels mateixos. 
 
 

3.2. Aprenentatge cooperatiu 
 
L’aprenentatge cooperatiu és un grup d’estratègies d’ensenyament en el qual petits grups 
d’estudiants amb diferents nivells d’aptitud utilitzen aquestes estratègies per accedir al 
coneixement d’una determinada matèria (aprendre). Cada grup és responsable, no només del 
seu propi aprenentatge, sinó del dels seus companys de grup, i això s’assoleix creant una 
atmosfera de treball favorable17. 
 
Aquesta metodologia es basa en la formació d'equips entre l'alumnat on, dins de cada equip, 
cada alumne procura el millor per a la resta de components del seu equip, donat que tot allò 
que faci a favor del seu equip també el beneficiarà a ell. De la mateixa manera, tot allò que 
cada equip faci per a la resta d'equips també beneficiarà al propi equip.  
 
Aquesta filosofia ens allunya de les metodologies educatives clàssiques, les quals propicien la 
competitivitat i on no es comparteixen ni les habilitats ni la informació entre els alumnes. En 
l'aprenentatge cooperatiu, en canvi, es produeix una natural sinèrgia, és a dir, el resultat global 
del grup és fins i tot major que la suma dels resultats individuals.  
 
Però més enllà de la productivitat, tant del producte final com de l'aprenentatge de les habilitats 
tècniques per a portar a terme el projecte, l'aprenentatge cooperatiu incideix d'una manera molt 
significativa en incrementar les capacitats socials de les persones que hi participen.  
 
Un aprenentatge és cooperatiu quan, més enllà de recolzar-se en la col·laboració entre els 
alumnes, compleix cinc trets (alguns autors n'afegeixen un sisè) específics i que són18: 
 
1) La interdependència positiva:  

Es procura que hi hagi un lligam entre els alumnes que faci que no es pugui  tenir èxit si 
els altres membres no en tenen. 
 

2) L'exigibilitat individual: 
El professor ha d'utilitzar sistemes per assegurar que cada membre participa 
activament en les tasques. 
 

3) La interacció "cara a cara": 
Cal que hi hagi interacció verbal entre els alumnes del grup de manera presencial. 

 
4) Les habilitats interpersonals i de grup: 

Per poder treballar correctament a través de l'aprenentatge cooperatiu, és necessari 
adquirir prou habilitats interpersonals i de grup, per tal de saber, per exemple, gestionar 
conflictes, tenir capacitat de decisió, saber comunicar-se assertivament, etc.  

 
5) Procés de grup o autoanàlisi: 

S'han d'establir reunions periòdiques del grup, per reflexionar sobre la marxa del grup, i 
analitzar què ha fet cada membre del grup per a la resta, i què podria fer cada un per a 
què el grup funcionés millor. 

 

                                                      
17 DOMINGO, Joan, Els grups en l’aprenentatge cooperatiu, p. 1 
18 DOMINGO, Joan, Els grups en l’aprenentatge cooperatiu, p. 2 
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Els grups de treball poden ser de diferents mides, no existeix un únic criteri. La mida ideal dels 
grups és d’entre dos i sis components, donat que menys de dos ja no formen un grup i més de 
sis seria un grup massa nombrós. Quan els grups són massa nombrosos són molt lents i hi ha 
el risc que hi hagi estudiants que s’amaguin, és a dir, que pràcticament no hi participin passant 
desapercebuts o que no hi hagi tasques per a tothom. 
 
Existeixen diferents tipus de grup, els quals es poden classificar en funció de la seva naturalesa, 
la durada i funció o la tasca que s’ha de dur a terme. 
 
Segons la naturalesa diferenciem entre dos tipus de grup: 
 

� Heterogenis: components amb diferents trets (nivell acadèmic, interessos personals, 
sexe, raça, afeccions, perfil humà, etc.). Són els més beneficiosos. 

� Homogenis: components amb trets comuns. Poden ser interessants segons el tipus 
d’activitat. 

 
Segons la durada i funció ens trobem tres tipus de grups: 
 

� Informals 
• Funció: mantenir l’atenció dels estudiants en sessions expositives 
• Temps: curt període. Màxim una sessió 

� Formals (el tipus més habitual) 
• Funció: Compartir coneixements i donar solució conjunta a la tasca 

encomanada. 
• Temps: una o més sessions 

� De base (format per grups heterogenis) 
• Funció: Compartir coneixements i experiències; verificar que tothom comprèn 

les tasques; donar solució conjunta a la tasca encomanada; i donar suport 
personal als companys. 

• Temps: llarg període (tot un curs o carrera) 
 
En funció de la tasca els tipus de grups es poden englobar dins els grups formals o informals. 
Alguns exemples de tipus de grup en funció de la tasca són:  
 

� Preparació d’exàmens a llarg termini. 
� Treball a casa. 
� Síntesi i aplicació. 
� Resolució de problemes. 
� Presa d’apunts. 
� Estratègies d’aprenentatge. 
� Lectura de continguts. 

 
Els criteris per a la formació de grups responen a les necessitats que es tingui en funció dels 
objectius a assolir, la tasca a desenvolupar i la durada prevista. És important  no precipitar-se a 
l’hora de formar-los, fer els ajustos successius que calgui i canviar els grups amb certa 
freqüència si és necessari.  
 
Existeixen diferents tècniques de formació de grups, algunes de les que s’empren són les 
següents: 
 

� Aleatorietat 
• Numerar estudiants d’1 a n de forma correlativa, essent n és el nombre de 

grups que s’han de formar. Tots els alumnes amb el nombre 1 pertanyeran al 
grup 1 i així successivament. 

• Barrejar cartronets amb el nom d’estudiants i formar grups en l’ordre que surtin 
els noms. 

• Atendre a dades d’estudiants com DNI o data de naixement. 
� Test Myers-Briggs: associa una persona a un dels setze tipus de personalitats diferents 

establerts. Els grups es poden fer agrupant personalitats iguals o diferents segons el 
tipus de grup que es vulgui formar. 
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� Dades dels estudiants: domicili, assignatures optatives, horaris... 
 
El treball cooperatiu comporta una sèrie d’avantatges, però no es poden passar per alt alguns 
dels seus punts febles. 
 
Punts forts: 
 

� Desenvolupament de la capacitat de treball en equip i de les habilitats socials. 
� Adquisició de responsabilitat individual i capacitat d’autoanàlisi. 
� Increment de la productivitat, interès i motivació dels alumnes. 
� Afavoriment de l’aprenentatge i de l’autoaprenentatge. 

 
Punts febles: 
 

� Procés complex. 
� Ritmes més lents. 
� Riscos de no acabar el temari, no acomplir objectius i que els grups heterogenis 

s’homogeneïtzin en passar el temps. 
 
Una de les tècniques més emprades del treball cooperatiu és la del puzle d’Aronson, 
especialment útil per aquelles àrees de coneixement en les que els continguts són susceptibles 
de ser fragmentats en diferents parts. 
 
El procés per dur a terme aquesta tècnica és el següent: 
 

� Introducció al tema objecte de la sessió presentat pel professor a tota la classe. 
� Divisió del grup-classe en equips cooperatius i heterogenis. El professor proporciona la 

informació a l’alumnat distribuïda en parts, tantes parts com components formen el grup. 
� Lectura individual (o per parelles) de la part assignada. 
� Reunió d’experts. Cada component del grup a qui li ha estat assignada una part de la 

informació es reuneix amb els components d’altres grups a qui ha estat assignada la 
mateixa part d’informació. Els estudiants dels diferents grups que han estat 
responsabilitzats de la mateixa  secció han de treballar junts formant un grup temporal, el 
propòsit del qual és convertir els estudiants en experts de la seva part concreta i 
desenvolupar alguna estratègia de presentació als seus grups respectius per tal 
d’assegurar que ho comuniquen eficaçment. 

� Report dels resultats. Els estudiants (convertits en experts) tornen als seus grups 
d’origen i expliquen als companys el contingut de la seva secció. 

� Integració i avaluació. El grup connecta les peces que han elaborat els seus components, 
afronta nous problemes que proposa el professor o avalua la producció en grup. Per 
assegurar la responsabilitat individual és necessari que els estudiants siguin avaluats de 
totes les seccions de la tasca. 

 
Amb el temps han anat sorgint variants del puzle que també formen part del treball o 
aprenentatge cooperatiu. 
 
Dins aquest el paper del professor és decisiu per tal que la tasca s’assoleixi amb èxit.  
 
El paper del professor és crític per l’èxit del treball amb puzles. La divisió del tema en seccions 
separades no acostuma a ser una tasca massa complicada, tot i que si el tema té una relació 
de precedència que dificulta o impedeix comprendre la segona part sense haver comprès la 
primera, cal pensar en alguna estratègia de treball per parts més que en un puzle.  
 
També cal preparar el material per cada grup d’experts a fi que treballin les coses més 
importants de cada part i que desenvolupin les habilitats socials (respectar totes les opinions, 
expressar-se de forma assertiva, respectar el torn de paraula, integrar companys...). El 
professor també pot aprofitar per aprofundir en el coneixement dels alumnes (el seu caràcter, 
descobrir líders, tímids, experts...).  
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Mentre els estudiants treballen amb els grups temporals d’experts, el professor ha de seguir 
atentament el desenvolupament del treball dels grups. Cal ajudar-los a que posin l’atenció en 
aquells temes que són els importants i que no caiguin en divagacions. També han de garantir 
que tots els estudiants s’involucrin en l’activitat.  
 
 

3.3. La vil·la romana de Torre Llauder 
 
El jaciment arqueològic de Torre Llauder està situat al sud-oest de la ciutat de Mataró, capital 
del Maresme. 
 
Aquest jaciment és propietat de l’Ajuntament de Mataró i és d’accés gratuït, tant els dies que hi 
ha visita (cada dissabte durant una hora) com a les visites concertades, l’organització de les 
quals es coordinen des del Museu de Mataró (93.741.29.30 Pilar). No hi ha, però, material 
didàctic per a les visites de les escoles, tot i que se’n fan força. 
 
El jaciment conté les restes d’una vil·la romana que es va trobar sota els terrenys de la masia 
dels Llauder quan un nou pla urbanístic es posava en marxa i s’iniciaven les transformacions 
de la zona, motivades pel creixement urbanístic de la ciutat. El rebaixament de terres, però, va 
destruir una bona part de les estructures de la vil·la i va quedar sols en peu, isolat dalt d’un turó, 
el sector senyorial-residencial de la vil·la (pars urbana). La masia dels Llauder també va ser 
enderrocada. 
 
El jaciment durant anys va restar en un deplorable estat, sense cap tancament ni protecció, fet 
que va contribuir a la seva degradació i espoliació. La necessitat de protegir definitivament les 
restes arqueològiques es va plantejar reiteradament pel Patronat del Museu Municipal de 
Mataró (actualment Museu Comarcal del Maresme) i la seva Secció Arqueològica als 
estaments oficials de l'Estat, sense obtenir cap resposta. L'any 1978, la intervenció decidida de 
l'Ajuntament de la ciutat en els tràmits per la construcció d'un mur de contenció va aconseguir 
que la Direcció General d'Arquitectura i Tecnologia de l'Edificació del Ministrio de Obras 
Públicas financés la construcció del mur projectat per l'arquitecte Lluís Gelpí. El Clos 
Arqueològic de Torre Llauder s'inaugurava el juliol de 1980. 
 
A partir d’aquell moment, des del Museu Comarcal del Maresme i la seva Secció Arqueològica, 
es va projectar la restauració i l’adequació dels vestigis maltractats d’aquest jaciment. Gràcies a 
la col·laboració institucional i al suport tècnic i econòmic de diverses administracions 
(Generalitat de Catalunya –Serveis d’Arqueologia i del Patrimoni Arquitectònic-, Diputació de 
Barcelona -Museu Arqueològic- i Ajuntament de Mataró), la seva execució ha estat possible. 
 
Les obres permeteren reprendre la investigació científica de la vil·la; d’aquesta manera, 
paral·lelament a la restauració, es van reiniciar les excavacions arqueològiques, sota la direcció 
de Marta Prevosti i Joan Francesc Clariana. Tots aquests treballs han permès de procedir a 
l’obertura pública del recinte senyorial de la vil·la romana de Torre Llauder. 
 
En posteriors actuacions, s’han pogut excavar i restaurar altres zones del jaciment fins a la 
seva total adequació. 
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Imatge 2. El jaciment de la vil·la romana de Torre Llauder. Zona residencial. Font: Museu de Mataró 

 
 
La vil·la romana de Torre Llauder s’ha d’entendre dins dels seu context, com una casa de camp 
d’una zona provinciana, tanmateix romanitzada de molt antic i ben profundament. Va ser sens 
dubte, un nucli de poblament que es pot emmarcar plenament dins del model d’explotació 
agrícola característic dels romans: el sistema de la vil·la. 
 
La Torre Llauder va tenir una història dilatada durant tota l’època romana, que va perdurar fins 
a l’alta edat mitjana. Les excavacions arqueològiques que s’han realitzat a l’àrea inclosa en el 
Clos Arqueològic han permès establir cinc fases cronològiques de la seva evolució: 
 

� Època Republicana 
� Època Augustiniana 
� Època Severa 
� Època Tardo-romana (baix imperi) 
� Època Medieval 

 
Durant aquests períodes la vil·la va anar patint diverses transformacions. Es podrien dir millores 
fins l’època severa, però a partir del baix imperi comença la decadència. 
 
En temps del regnat de la dinastia dels Severs, al final del segle II i començament del III d.C., la 
vil·la de Torre Llauder va passar per un moment d’esplendor, que correspon a una gran 
remodelació i enriquiment de la casa. L’habitació 1 manté la funció de distribuïdor, però ara 
transformat en un atri (atrium) amb una bassa o impluvi (impluvium) central ornamental. Al 
centre d’aquesta habitació hi havia, com a decoració, un brollador d’aigua, sense cap cisterna 
inferior. 
 
De l’atri s’accedia, al nord, a la gran sala de recepció de la casa, habitació principal que, per 
remarcar-ne la noblesa, va ser aixecada de nivell, un graó més alt respecte l’atri; el portal duia 
dues mitges columnes adossades i el paviment és el més artístic de tot el conjunt. L’atri també 
donava a l’habitació 7, que va ser engrandida fins aconseguir unes dimensions semblants a les 
de l’habitació 5, completant l’harmonia simètrica de la planta de la casa. 
 
La decoració d’aquest sector de la vil·la va incorporar rics paviments de mosaics de petites 
peces cúbiques (opus tessellatum), aplacats de marbre i decoració parietal de pintura i estucs 
en relleu. 
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Pel que fa als banys privats de la casa, se sap que van sofrir algunes reformes i que es va 
construir una altra sala amb calefacció a l’oest del conjunt. Però no hi ha manera de datar cap 
d’aquestes construccions, ja que es van excavar de forma no estratigràfica. Així doncs, les 
reformes esmentades podrien, o no, pertànyer a aquesta fase. 
 
 

 
Plànol 1. Planta de la vil·la romana de Torre Llauder. Tercera Fase. Època Severa. Font: Museu de Mataró 

 
1. Distribuïdor o Atri (Atrium) 
2. Sala de recepció (Aula o Triclinium) 
3. Sala de recepció (Aula) 
4. Habitació 
5. Sala de recepció (Aula) 
6. Passadís 
7. Sala de recepció (Aula) 
8. Habitació 
9. Porxo o Peristil (Peristilium) 
10. Jardí central (Viridarium) 

11. ? 
12. ? 
13. Habitació vestuari (apoditerium) 
14. Banys freds (frigidarium) 
15. Banys tebis (tepidarium) 
16. Banys calents (tepidarium) 
17. Perímetre dels banys calents 
18. Forn 
19. Cambra subterrània per alimentar el forn 
20. Latrines 

 
L’aspecte general de la vil·la d’aquest moment és el que han volgut recuperar les obres de 
restauració que s’han fet al jaciment. Aquí, com en totes les fases descrites, hem de tenir 
sempre present que estem parlant del sector central que es coneix, de residència de la casa; la 
resta de la construcció, que devia envoltar el peristil pel sud i per l’est, és a dir les 
construccions de caire rústic que se sap que existien a l’oest i altres possibles dependències de 
tipus industrial o agrícola, no se sap ni a quina fase pertanyen ni gairebé res del seu aspecte. 
 
Durant l’època tardo-romana, segles III fins al principi del V, la vil·la va experimentar una 
paulatina decadència i les estances que havien estat la residència dels senyors es van 
reconvertir a l’ús agrícola, essent l’aula 2 l’única que continua amb el seu ús noble. 
 
Durant l’Edat Mitjana es van utilitzar les construccions romanes de base per fer altres 
construccions. Però la solidesa d’aquestes últimes devia ser molt precària perquè pràcticament 
no se n’ha conservat res. 
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El final de la vil·la tal vegada va ser violent, si més no en alguns dels seus sectors. Així ho fa 
pensar la trobada de diversos esquelets humans, caiguts sobre els mosaics i en posició 
violenta, de tal manera que fan pressuposar una agonia in situ. Quan la vil·la va quedar 
deshabitada, la zona que ocupava, curulla de terra, va convertir-se en camp de conreu. Va ser 
aleshores quan, en algun moment en què es devien voler plantar arbres o vinya, per tal que les 
arrels poguessin penetrar en terreny i fer créixer correctament la planta, es devien perforar els 
mosaics amb una sèrie de petites fosses rectangulars, totes d’elles d’unes dimensions similars 
d’entre 80 i 90 cm de llarg per 30 a 40 cm d’ample. També són molt fàcils de reconèixer, 
perquè estan totes elles orientades en direcció nord-est sud-oest. Juntament amb les fosses 
alto-medievals, circulars, són el motiu fonamental que explica l’estat avançat de destrucció dels 
mosaics. 
 
Moltes de les troballes arqueològiques que es van fer al jaciment estan exposades al museu de 
Mataró, el qual fa recomanable la visita, així com reproduccions virtuals. Algunes imatges de 
reproduccions virtuals de la vil·la romana es mostren a continuació. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 3. Imatges de la reproducció virtual de la vil·la romana de Torre Llauder. Font: Museu de Mataró 
 
  
 

3.4. Metodologia proposada 
 
Tal com s’ha comentat a la introducció d’aquest capítol, la metodologia que es proposa en 
aquest treball amb la finalitat d’assolir els objectius definits al capítol 1 és fruit de la combinació 
de tres metodologies: l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge cooperatiu i una variant 
de la metodologia tradicional. 
 
Es planteja la programació de la tecnologia de 4t d’ESO a partir i al voltant d’un projecte: la 
construcció d’una maqueta (amb materials reals) de la vil·la romana de Torre Llauder. 
 
El projecte en comú de construir una maqueta a escala 1:25 amb materials reals de la vil·la 
romana de Torre Llauder portarà als alumnes a haver d’aprendre una sèrie de continguts sobre 
l’habitatge i desenvolupar una sèrie de capacitats i habilitats socials. 
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Els dos darrers blocs de continguts curriculars, electrònica, pneumàtica i hidràulica; i control i 
automatització, es treballaran seguint la metodologia tradicional però amb una variant: els 
alumnes hauran de prestar atenció a les explicacions donat que hauran de proposar ells 
mateixos aplicacions tecnològiques per a la maqueta basades en els continguts treballats i dur-
les a terme. 
 
D’aquesta manera s’aconseguirà haver materialitzat un projecte tècnic en grup integrador de 
les tecnologies treballades 
 
A la primera sessió s’introduirà el projecte als alumnes i la metodologia de treball. A la següent 
sessió, mitjançant l’aplicació (i aprenentatge) de la tècnica del puzle amb grups heterogenis i 
informals els alumnes aprendran les bases del treball en equip. 
 
A la tercera sessió es formaran els grups de treball per dur a terme el projecte i es lliurarà, a 
través de l’aula virtual, la documentació corresponent:  
 

� Enunciat del Projecte. 
� Bases del treball en equip. 
� Pla de seguiment amb les fites de cada fase del projecte. 
 

• Fita 1:  
- Conèixer les característiques funcionals i estètiques de Torre Llauder i 

valorar-les des del punt de vista de la sostenibilitat. 
- Saber quines característiques funcionals i estètiques hauria de tenir un 

habitatge actual en funció d’unes determinades necessitats. 
- Plànol de situació i emplaçament del jaciment. 

• Fita 2: 
- Conèixer els materials i les tècniques de construcció emprats pels 

romans a Torre Llauder i valorar-ne l’impacte ambiental. 
- Saber definir quins materials i tècnica caldria emprar per dur a terme 

determinades actuacions en un habitatge. 
- Plànol de distribució (amb orientació i cotes), de façanes, de coberta i 

Memòria tècnica parcial (fins distribució dels rols per confeccionar la 
maqueta). 

• Fita 3: 
- Conèixer les instal·lacions dutes a terme pels romans a Torre Llauder , 

la tècnica emprada per dur-les a terme i valorar-les des del punt de 
vista de la sostenibilitat. 

- Saber indicar les instal·lacions que seria més adient dur a terme en un 
cas determinat i saber descriure-les.   

- Plànol d’instal·lacions i Memòria tècnica parcial amb el 
desenvolupament de la maqueta fins el punt on es trobin. 

- Haver arribat a la col·locació dels entramats de fusta per les cobertes 
en la construcció de la maqueta. 

 
� Dates de lliuraments parcials i final. 
� Criteris per a l’avaluació del projecte. 
� Documentació de suport i recursos: 

• La construcció romana. 
• La vil·la romana de Torre Llauder. 
• Bibliografia i pàgines web de consulta. 

 
Cal recordar que els alumnes disposen de l’eduCAT 1x1 i d’aula virtual, per tant en tot moment 
s’utilitzaran aquests valuosos recursos. 
 
Un tema que cal destacar és que de les tres aules d’informàtica disponibles al centre, només 
una disposa d’ordinadors amb el programa de representació 2D-3D instal·lat. Però donat que hi 
ha 20 ordinadors a l’aula més el del professor, tots els alumnes podran disposar d’un ordinador 
(fins i tot en el cas que algun ordinador no funcionés bé, es podria utilitzar el del professor). 
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Donat que el centre, en la metodologia tradicional que ha estat desenvolupant fins el moment, 
ja desdoblava els alumnes a les hores d’aula taller, es compta amb els recursos necessaris per 
disposar de dos professors per a tot el grup, que seran necessaris els dies de visita al jaciment, 
els dies en què es desdobli el grup i, en general, per atendre millor els dubtes i inquietuds dels 
alumnes. És per això que no s’ha inclòs dins el pla de seguiment sessions de tutoria o de 
resolució de dubtes. Això s’anirà fent de forma contínua gràcies a disposar de dos professors. 
 
També la retroacció de les tècniques d’avaluació emprades es faran durant el transcurs de les 
classes de forma individualitzada mentre el grup segueix la dinàmica planificada tutoritzada per 
l’altre professor. Cal recordar que la retroacció de l’avaluació és fonamental per a 
l’aprenentatge dels alumnes. En el cas de l’última sessió planificada d’avaluació, la retroacció 
es farà durant una de les sessions posteriors, donat que s’han deixat algunes sessions de 
marge. 
 
A les sessions següents els alumnes hauran d’identificar quins coneixements previs tenen per 
desenvolupar el projecte (concretament, per arribar a les fites marcades, per tal de fer un pla de 
seguiment més tutoritzat i marcar objectius més propers i a més curt termini) i quins han 
d’adquirir. Llavors caldrà que proposin un pla d’aprenentatge amb l’ajuda del professor, qui els 
anirà guiant en funció del pla de seguiment, i que el duguin a terme. Un cop executat el pla 
caldrà revisar el projecte tornar a repetir el procés fins arribar a assolir l’última fita. A la 
finalització de cada fita els alumnes tindran una sessió avaluativa, auto-avaluativa, co-
avaluativa i avaluativa de la metodologia, a més d’haver de lliurar la documentació requerida. 
 
 
Creació de grups 
 
Per tal de dur a terme aquesta metodologia els grups que s’hauran de crear seran del següent 
tipus: 
 

- Segons naturalesa: Heterogenis , és a dir, components amb diferents trets. Aquests 
són els més beneficiosos. 

- Segons durada i funció: Formals . La seva funció és compartir els coneixements i donar 
solució conjunta a la tasca encomanada i es creen per períodes de diverses sessions. 
Són els més habituals. 

 
La tècnica emprada per a la formació dels grups serà la combinació de tres vies: l’aleatorietat, 
el test de Myers-Briggs i el coneixement dels alumnes.  
 
Cal assegurar que no quedin en el mateix grup persones amb massa afinitats personals o que 
pertanyin als mateixos grups socials a fi que els estudiants treguin el màxim benefici possible 
de les seves pròpies diferències. En aquest sentit, és molt interessant formar grups de forma 
aleatòria. Però ens podem trobar que en alguns casos això no es compleixi o obtinguem grups 
molt descompensats, uns amb una forta capacitat de treball i uns altres amb molt poca 
(homogeneïtzació de la capacitat de treball dins els grups). Aquestes diferències sorgeixen, 
principalment, quan es treballa amb grups de llarga durada (diverses sessions), com és el 
nostre cas. És per això que no utilitzarem únicament una tècnica aleatòria per crear els grups ni 
tampoc una tècnica on els estudiants sàpiguen de forma immediata qui els ha tocat de 
companys de grup. 
 
El primer dia d’aula es repartirà als estudiants unes targetes on cada alumnes haurà d’escriure 
el seu nom. També es repartirà l’indicador de Myers-Briggs, test de personalitat desenvolupat 
per Isabel Briggs Myers i la seva mare, Katharine Cook Briggs, basat en els ensenyaments del 
psiquiatra suís Carl Jung (1875-1961) i freqüentment utilitzat en camps com la pedagogia o la 
dinàmica de grups, entre d’altres. Aquest test associa una persona a algun dels 16 tipus de 
personalitats diferents establerts, fruit de la combinació de quatre d’entre vuit preferències de 
cada persona (quatre conjunts de parells oposats o dicotomies): (E) extravertit / (I) introvertit, (S) 
sensorial / (N) intuïtiu, (T) racional / (F) emocional, (J) qualificador / (P) perceptiu19. Els 16 tipus 

                                                      
19 De l’anglès (E) extraversión, (I) introversión, (S) sensing, (N) intuition, (T) thinking, (F) feeling, 
(J) judging i (P) perceiving. 
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resultants de la combinació són: ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, ESFP, 
ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ i ENTJ. 
 
Un cop acabat el test es recollirà aquest, juntament a les targetes on cada alumne ha escrit el 
seu nom. 
 
La tasca del professor (fora de l’aula) consistirà en el següent:  
 

1. Corregir el test i associar cada alumne a un dels 16 tipus de personalitats diferents.  
2. Si va faltar algun alumne a classe aquell dia, omplir una targeta amb el seu nom. 
3. Barrejar les targetes i distribuir-les, en l’ordre que van sortint les targetes, en 5 grups de 

4. 
4. Comprovar que cada grup està format per alumnes amb tipus de personalitats diferents 

segons el test de Myers-Briggs. Si no és així, fer les modificacions necessàries. 
5. Si el professor de tecnologia ha tingut els alumnes d’aquest grup classe en cursos 

anteriors, verificar que les distribucions són heterogènies i equilibrades. En cas que no 
els hagi tingut en cursos anteriors, contrastar els resultats amb l’opinió del professor o 
professors d’altres anys. 

 
 
Atenció a la diversitat 
 
Per tal de poder atendre correctament a la diversitat els grups s’han fet de quatre persones. 
 
La dinàmica de funcionament dels grups varia en funció del nombre de components que el 
formen. Així doncs, quan més petit és el grup més participació hi ha entre els seus components, 
entren en joc més habilitats socials i es pot treballar més ràpidament. Contràriament, els grups 
més grans generen més idees, poden afrontar tasques de més envergadura i arribar a 
conclusions més sofisticades, però són més lents en assolir resultats i consensos.  
 
En aquest cas ens interessava formar grups el més petit possible. Això implica grups de dues 
persones. Però llavors, en funció de la diversitat, ens podem trobar casos de persones que 
acabin treballant de forma individual enlloc de treballar en equip i desenvolupar les capacitats i 
habilitats socials que aquest tipus de treball comporta. 
 
Així doncs s’ha decidit fer grups més grans, de quatre persones, a fi que es puguin atendre 
millor les diverses necessitats dels alumnes. Els grups que tinguin com a membre una persona 
amb necessitats educatives específiques seguiran funcionant bé i la persona amb NEE podrà 
sentir-se integrada dins el grup, desenvolupant una part de la tasca encara que sigui adaptada 
a ella. 
 
La metodologia proposada també afavoreix molt els alumnes amb altes capacitats, donat que 
poden anar molt més enllà del que els explica el professor. Són ells mateixos qui es posaran el 
límit.  
 
 

3.5. Programació 
 
El desenvolupament del projecte està previst que tingui una durada de tot el curs, a raó de tres 
hores a la setmana, distribuïdes en sessions de classe, d’aula taller i d’aula informàtica. 
 
El nombre total de setmanes lectives del curs 2011-201220 és de trenta-vuit, a la que cal restar 
una setmana de lliure disposició. Aquestes setmanes, distribuïdes per trimestres, queden de la 
següent forma21: 

                                                      
20 CATALUNYA, Ordre ENS/102/2011. 
21 12/09/2011 � Inici del curs escolar 
    23/12/2011-08/01/2012 � Nadal 
    02-09/04/2012 � Setmana Santa 
    22/06/2012 � Fi del curs escolar 
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Primer trimestre: 15 setmanes 
Segon trimestre: 12 setmanes 
Tercer trimestre: 11 setmanes 
 
Donat que el currículum estableix que les hores totals de dedicació a la matèria han de ser 105, 
a raó de 3 hores setmanals surten un total de 35 setmanes. 
 
Però cal tenir previst que hi haurà una setmana de festa de lliure disposició, que els alumnes 
de quart d’ESO marxen una setmana a la neu, i que al llarg del curs hi ha festes, sortides i 
activitats diverses de centre. Per tant es comptarà amb un total de 32 setmanes (96 sessions) 
distribuïdes de la següent manera: 
 
Primer trimestre: 13 setmanes 
Segon trimestre: 10 setmanes 
Tercer trimestre: 9 setmanes 
 
En cas de disposar de les altres tres setmanes, s’empraran per fer reforç/ampliació o per 
compensar sessions en les que els alumnes hagin anat més lents del que estava planificat. 
 
A la planificació horària del centre caldrà fer constar que les 3h setmanals estiguin distribuïdes 
de la següent manera: 
 

� 2 sessions seguides amb l’esbarjo darrera, davant o entremig. 
� 1 sessió aïllada (a ser possible amb algun dia de separació respecte les anteriors 

sessions) adossada a l’esbarjo (davant o darrera). 
 
D’aquesta forma es garanteix que no es perdin altres hores de classe quan es va de visita al 
jaciment. 
 
A fi de fer més lleugera la programació no s’ha inclòs l’avaluació, la qual s’inclou en el següent 
apartat de forma independent. 
 
La programació amb el guió de continguts que cal assolir segons la fase en què els alumnes es 
trobin del projecte, juntament als objectius didàctics a assolir a cada fase i la temporització 
prevista es mostren a la següent taula: 
 

Fases del projecte Objectius Continguts a assolir Temporització  

 
Visita al jaciment (I) 
 
 
Observació i anàlisi:  
 
- A quina època i 

civilització pertany 
el jaciment. 

- Quin tipus 
d’habitatges hi 
havia. 

- On està emplaçat. 
- Orientació. 
- Distribució. 
- Elements estètics. 
- Elements de 

seguretat. 
- Sostenibilitat de la 

seva orientació i 
distribució. 

 
Aprendre a 
treballar en equip 
de forma 
cooperativa, 
desenvolupant les 
habilitats socials. 
 
Iniciar-se en 
l’aprenentatge 
basat en projectes. 
 
Concebre la 
tecnologia com una 
interrelació de 
diferents àmbits de 
coneixement 
(tècnic, científic, 
històric, econòmic i 
social) que tenen 
com a finalitat 

 
L’HABITATGE (I) 
 
Característiques funcionals i 
estètiques 
 

a) Evolució històrica 
b) Tipus d’habitatges 
c) Emplaçament 
d) Orientació 
e) Distribució 
f) Estètica 
g) Seguretat 
h) Sostenibilitat (arquitectura 

bioclimàtica I) 
i) Accés a l’habitatge (ajuts) 
j) El cost de gaudir d’un 

habitatge (impostos, taxes i 
comunitat de propietaris) 

 
Aula d’informàtica:  

 
13 sessions 
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- Com s’accedia a 
l’habitatge en 
aquella època. 

- Quin cost tenia. 
 

satisfer 
determinades 
necessitats de les 
persones i 
contribuir al 
desenvolupament 
de la societat. 
 
Comprendre el 
procés d’accés i els 
elements que 
condicionen el 
disseny dels 
habitatges, 
reconeixent i 
valorant la seva 
evolució històrica. 
 
Valorar estratègies 
per a la 
sostenibilitat. 
 
 

- Dibuix amb programes de 
representació 2D 

- Cerca de plànols de la zona per a 
fer l’emplaçament a la xarxa 

- Importació del plànol de la zona al 
programa de representació 2D 

 
Visita al jaciment (II) 
 
Observació, anàlisi i 
presa de mesures: 
 
- Materials emprats 

per a la 
construcció de 
l’habitatge. 

- Tècniques de 
construcció i 
maquinària que 
van utilitzar. 

- Estat de 
conservació de les 
restes. Com s’han 
conservat? Quin 
manteniment 
hagués calgut? 

- Impacte ambiental 
que devia 
representar una 
construcció 
d’aquestes 
característiques a 
l’època. 

- Presa de mesures 
i plànol a mà 
alçada. 

 
 
Definició de la 
planta, distribució i 
volumetria. 

 
Treballar en equip 
de forma 
cooperativa, 
desenvolupant les 
habilitats socials. 
 
Familiaritzar-se 
amb l’aprenentatge 
basat en projectes. 
 
Reconèixer les 
tècniques bàsiques 
i els materials de 
construcció.  
 
Valorar els 
avantatges de la 
utilització de nous 
materials als 
habitatges. 
 
Conèixer les 
tècniques bàsiques 
de manteniment i 
reparació dels 
materials. 
 
Valorar estratègies 
per a la 
sostenibilitat. 
 
Elaborar la 
documentació 
tècnica d’un 
projecte tècnic, en 
suport informàtic. 

 
L’HABITATGE (II) 
 
Materials i tècniques per a la 
construcció 
 

a) Materials: petris, aglomerants, 
formigó, ceràmics i altres 
materials. 

b) Construcció d’habitatges: 
cases i edificis. 

c) Manteniment. 
d) Eines i maquinària utilitzades 

en la construcció. 
e) Representació gràfica. 
f) Impacte ambiental 

(arquitectura bioclimàtica II)
  

 

 
13 sessions 
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Confecció de la 
maqueta (I) 
 
- Utilització de les 

tècniques de 
construcció i 
materials 
utilitzades pels 
romans, emprant 
materials reciclats. 

- Reproducció de 
les instal·lacions 
de l’habitatge. 

 
 
Visita al jaciment (III) 
 
Observació, anàlisi i 
presa de mesures: 
 
- Identificació de les 

instal·lacions de 
què disposa 
l’habitatge. 

- Observació de la 
tècnica emprada 
per a dur-les a 
terme. 

- Presa de mesures 
i plànol a mà 
alçada. 

- Valoració de la 
sostenibilitat i 
impacte ambiental 
de les 
instal·lacions. 

 

 
Treballar en equip 
de forma 
cooperativa, 
desenvolupant les 
habilitats socials. 
 
Sentir-se còmode 
amb l’aprenentatge 
basat en projectes. 
 
Analitzar els 
components que 
configuren les 
instal·lacions d’un 
habitatge, utilitzant 
la simbologia 
corresponent i 
reconeixent la 
normativa de 
seguretat i el cost 
dels serveis bàsics. 
 
Conèixer les 
tècniques bàsiques 
de manteniment i 
reparació de les 
instal·lacions. 
 
Valorar les 
estratègies d’estalvi 
energètic i d’aigua 
als habitatges. 
 
Materialitzar un 
projecte tècnic en 
grup. 
 

 
L’HABITATGE (III) 
 
Instal·lacions 
 

a) Instal·lacions dels habitatges. 
b) Instal·lació d’aigua. 
c) Instal·lació de desguàs. 
d) Instal·lació de gas. 
e) Instal·lació elèctrica. 
f) Instal·lació de calefacció i 

climatització. 
g) Manteniment de les 

instal·lacions. 
h) Factures. 
i) Estalvi energètic (arquitectura 

bioclimàtica III) 
j) Evolució històrica: la 

domòtica 
 

 
13 sessions 

Taula 5. Guió de continguts segons fases del projecte. Font: Elaboració pròpia 
 
També s’ha proposat un pla de seguiment per sessions, com es mostra a continuació: 
 
SESSIÓ / 

SETMANA UBICACIÓ PLANIFICACIÓ TASQUES_ 1h 
(no presencial) 

S1 / 1 Classe 20’  Introducció al Projecte: 
- Requeriment : construcció de la 

maqueta d’una vil·la romana en 
base al llegat arqueològic existent 
de Torre Llauder amb materials 
reals i  incorporant tecnologies 
actuals. 

- Metodologia de treball: ABP i treball 
cooperatiu. 

 
10’ Omplir targetes amb els noms per a 
la formació de grups. 
 
25’ Test de Myers-Briggs. 

 

S2 / 1 Classe  5’  Formació de grups aleatoris informals 
de 4 persones. 

Individual: 
Elaboració d’un 
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10’ Explicació tècnica puzle. 
 
 5’ Contrasenya per accedir a la part del 
document assignat sobre les bases del 
treball en equip. 
 
10’ Lectura de la part assignada del 
document. 
 
 5’ Formació de grups d’experts. 
 
10’ Discussió entre experts del que s’ha 
llegit i preparar com exposar-ho als 
companys. 
 
10’ Tornar al grup inicial i cada membre 
ha d’explicar als companys la seva part (2 
minuts per cada membre). 

informe sobre les 
bases del treball en 
equip. 
 
Lliurable 1 (S3) 

S3 / 1 Classe  5’ Resolució dels grups formals de 4 
persones per a la realització del projecte. 
 
 5’ Lliurament de la documentació del 
projecte (al moodle): 

- Enunciat del Projecte. 
- Bases del treball en equip. 
- Dates de lliuraments parcials i final. 
- Criteris per a l’avaluació del 

projecte. 
 
20’ Lectura individual de la 
documentació. 
 
25’ Anàlisi per grups de què saben i 
què no. 

Grupal:  
Elaboració de dues 
llistes. Una amb tot 
allò que coneixen 
sobre el tema i una 
altra amb tot allò 
que desconeixen i 
que han 
d’aprendre. 
 
A la llista d’allò que 
coneixen cal 
especificar qui ho 
coneix, qui 
s’encarrega de 
transmetre-ho als 
altres i qui cerca 
informació per 
contrastar la 
informació. 
 
Cal portar-la a la 
S4. 

S4 / 2 Classe 1h Per equips: Confecció del pla 
d’aprenentatge  (fita 1) amb l’ajuda del 
professor. Designació de rols rotatius. 

Grupal: 
Inici redacció de 
memòria. 

S5 / 2 Aula 
d’informàtica 

1h Iniciació al dibuix amb programes de 
representació 2D. 

- Ordres bàsiques. 
- Treball amb escales. 
- Fer el marc i el caixetí del plànol. 

 

S6 / 2 Classe 1h Preparar la visita al clos arqueològic. 
Distribuir-se la feina entre els membres del 
grup. 

Individual: 
Recerca 
d’informació sobre 
l’àrea individual 
assignada. 

S7 i S8 / 3 Jaciment 2h Visita al clos arqueològic de Torre 
Llauder. 

Grupal: 
Informe sobre la 
informació 
obtinguda de la 
visita. 
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Lliurable 2 (S9) 

S9 / 3 Classe 1h Comparació entre les 
característiques funcionals i estètiques de 
l’habitatge romà i les actuals. 

- Repartiment entre els membres 
dels grups dels diferents punts a 
comparar. 

- Inici de la tasca de forma individual. 

Individual:  
Preparació de la 
comparació dels 
punts assignats. 
 
Cal portar-ho a la 
S11 

S10 / 4 Aula 
d’informàtica 

20’ Cerca de plànols de la zona a la 
xarxa per a poder indicar la situació i 
l’emplaçament.  
 
35’ Importació del plànol de la zona al 
programa de representació 2D i fer el 
plànol de l’emplaçament. Guardar-ho en 
format pdf. 

Grupal: 
Inici confecció 
document de 
plànols. 

S11 / 4 Classe 1h Reunió d’experts:  
- Discutir els punts assignats sobre la 

comparació entre les 
característiques funcionals i 
estètiques de l’habitatge romà i les 
actuals. 

- Preparar la forma d’exposar-ho als 
companys. 

Individual: 
Preparació de la 
forma d’exposar 
als companys la 
comparativa. 
 
Cal portar-ho a la 
S12 

S12 / 4 Classe 1h Cada membre de l’equip explica als 
seus companys la seva comparativa (5’ 
d’exposició, 5’ de resolució de consultes i 
3’ addicionals per prendre notes) 

Estudi 

S13 / 5 Classe 30’ Cas pràctic a resoldre 
individualment: definir les característiques 
funcionals i estètiques d’un habitatge en 
funció d’unes necessitats donades. 
 
10’ Autoavaluació 
 
10’ Co-avaluació dels membres de 
l’equip (sobre el treball en equip) 
 
 5’ Avaluació de la metodologia 

Lliurament a través 
del moodle dels 
plànols de situació 
i emplaçament (1 
lliurament per 
equip). 

S14 / 5 Classe 20’ Per equips: Revisió del Projecte: 
- Veure què s’ha après i què no 

encara. 
- Fer una llista. 

 
35’ Per equips: Confecció del pla 
d’aprenentatge  (fita 2) amb l’ajuda del 
professor. Rotació de rols. 

Grupal: 
Redacció de 
memòria 

S15 / 5 Classe 1h Preparar la visita al clos arqueològic. 
Distribuir-se la feina entre els membres del 
grup: aspectes a observar i analitzar i zona 
per prendre mesures. 

Individual: 
Recerca 
d’informació sobre 
l’àrea individual 
assignada. 

S16 i S17 / 
6 

Jaciment 2h Visita al clos arqueològic de Torre 
Llauder. 

Grupal: 
Redacció d’informe 
sobre la informació 
obtinguda de la 
visita i adjuntar els 
plànols a mà 
alçada. 
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Lliurable 3 (S18) 

S18 / 6 Classe 1h Reunió d’experts:  
- Comparació de les mesures preses 

i els plànols a mà alçada. Definir 
una planta i unes mesures comuns. 
Selecció de la millor solució.  

- Comparació entre els materials i 
tècniques emprats pels romans i 
els actuals (de l’àrea assignada) 

 

Individual: 
Preparació de la 
forma d’expressar 
als companys la 
comparativa entre 
materials i 
tècniques de l’àrea 
assignada. 
 
Cal portar-ho a la 
S20 

S19 / 7 Aula 
d’informàtica 

1h Dibuix individual amb el programa 
de representació 2D de les àrees 
assignades segons establert a la reunió 
d’experts. Cal indicar què és cada àrea i 
acotar-lo. Guardar-ho en format pdf. 

Grupal:  
Confecció 
document de 
plànols. 

S20 / 7 Classe 1h Cada membre de l’equip explica als 
seus companys la seva comparativa (5’ 
d’exposició, 5’ de resolució de consultes i 
3’ addicionals per prendre notes) 

Estudi 

S21 / 7 Aula 
d’informàtica 

50’ Treball en equip: unió dels plànols 
de les diferents àrees en un de sol. 

- 2 membres de l’equip treballen en 
el plànol de distribució, indicant 
l’orientació, les cotes i què és cada 
àrea. 

- 2 membres de l’equip treballen en 
la planta de la maqueta. Ha de ser 
igual al plànol de distribució però 
sense cap anotació ni caixetí. 

 
 Guardar-ho en format pdf. 
 
 5’ Repartiment de temes a estudiar 
entre els membres de l’equip: acabats 
(pintures...), alçades de les parets, 
finestres, pendents de les teulades. 

Individual:  
Cerca d’informació 
sobre volumetria 
d’edificis romans i 
el tema assignat. 
 
Cal portar-ho a la 
S22 

S22 / 8 Classe 25’ Reunió d’experts: Definir uns 
criteris comuns per a cada tema (2’ per 
exposar cada membre i 3’ per discutir-lo i 
arribar a un acord). 
 
30’ Reunió d’equip: definir la volumetria 
de l’edifici. 

Grupal: 
Redacció de 
memòria. 

S23 / 8 Aula 
d’informàtica 

 5’ Assignació de plànols a cada 2 
membres del grup: façanes i cobertes. 
 
10’ Reunió d’experts: verificació de les 
mides. Selecció de la millor solució.  
 
40’ Dibuix dels plànols. Guardar-ho en 
format pdf. 

 

S24 / 8 Classe Planificació de la realització  
 
5’ El professor divideix l’edifici en 5 
zones i es reparteix una a cada equip de 
forma aleatòria. 
 

Grupal: 
Redacció de 
memòria i 
preparació de 
plànols. 
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30’ Dins de cada grup, repartiment dels 
rols d’especialista, ajudant, preparador del 
material i peó. Cada matèria en la que s’ha 
de ser especialista és: parets, forjat i 
aigua, coberta i acabats. Planificació de la 
realització. 
 
20’ Cerca d’informació individual sobre 
cada matèria. 

S25 / 9 Aula taller 30’ Reunió d’experts: Planificació de 
la realització . Verificació del material de 
què es disposa i llista dels materials que 
faran falta (han de ser reciclats).  
 
25’ Determinació del material que ha 
de portar cada membre de l’equip i 
planificació de la  primera sessió d’aula . 

Grupal: 
Redacció de 
memòria i 
preparació de 
plànols. 
 
Estudi 

S26 / 9 Classe 30’ Cas pràctic a resoldre 
individualment: definir els materials i 
tècnica que caldria emprar per a dur a 
terme determinades actuacions en un 
habitatge. 
 
10’ Autoavaluació 
 
10’ Co-avaluació dels membres de 
l’equip (sobre el treball en equip) 
 
 5’ Avaluació de la metodologia 

Lliurament a través 
del moodle dels 
plànols de 
distribució (amb 
orientació i cotes), 
façanes, cobertes i 
memòria tècnica 
parcial (passos 
seguits fins la 
distribució dels rols 
per a confeccionar 
la maqueta). 

S27 / 9 Classe 20’ Per equips: Revisió del Projecte: 
- Veure què s’ha après i què no 

encara. 
- Fer una llista. 

 
35’ Per equips: Confecció del pla 
d’aprenentatge  (fita 2) amb l’ajuda del 
professor. Rotació de rols. 

Individual:  
Recerca dels 
materials que cada 
membre ha de 
portar. 
 
Cal portar-los a la 
S28. 

S28 i S29 / 
10 

 
 
 
 
 
 
Aula Taller 
 
 
 
 
Classe 

Divisió del grup classe en dues meitats 
(equips 1, 2 i 3; equips 4 i 5). Durant la 
primera hora la primera meitat estarà a 
l’aula taller i la segona meitat a classe. 
Durant la segona hora viceversa. 
 
El professor portarà dos plànols impresos 
escala 1:25. 
 
1h Per equips: Realització  
 
1h Preparar la visita al clos arqueològic. 
Distribuir-se la feina entre els membres del 
grup: aspectes a observar i analitzar i zona 
per prendre mesures. 

Individual: 
Recerca 
d’informació sobre 
l’àrea individual 
assignada. 

S 30 / 10 Jaciment 1h Visita al clos arqueològic de Torre 
Llauder. 

Grupal: 
Redacció d’informe 
sobre la informació 
obtinguda de la 
visita i adjuntar els 
plànols a mà 
alçada. 
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Lliurable 4 (S18) 
S31 / 11 Classe 40’ Reunió d’experts:  

- Comparació de les mesures preses 
i els plànols a mà alçada. Definir 
unes mesures comuns. 

- Comparació entre les instal·lacions 
fetes pels romans i les actuals (de 
l’àrea assignada). 

15’ Reunió d’experts (especialistes): 
contrastar el funcionament de la primera 
realització. Els de forjat i aigua han 
d’establir planificació de la realització  de 
la instal·lació d’aigua. 

Individual: 
Preparació de la 
forma d’expressar 
als companys la 
comparativa entre 
materials i 
tècniques de l’àrea 
assignada. 
 
Cal portar-ho a la 
S33 

S32 / 11 Aula  
Taller 
 
Aula 
d’informàtica 

1h Equips 1, 2 i 3: Realització 
 
 
1h Equips 4 i 5: Plànols d’instal·lacions. 
Guardar-ho en format pdf. 

Grupal:  
Memòria i plànols. 

S33 / 11 Aula  
Taller 
 
Aula 
d’informàtica 

1h Equips 4 i 5: Realització 
 
 
1h Equips 1, 2 i 3: Plànols 
d’instal·lacions. Guardar-ho en format pdf. 

Grupal:  
Memòria i plànols. 

S34 / 12 Classe 40’ Cada membre de l’equip explica als 
seus companys la seva comparativa (5’ 
d’exposició i 5’ de resolució de consultes) 
 
15’ Repartir a cada membre de l’equip 
un tipus d’instal·lació actual per estudiar 
(característiques, manteniment i estalvi 
energètic): 

- Aigua i desguàs 
- Gas 
- Elèctrica 
- Calefacció i climatització 

 

Individual: 
Cerca d’informació 
sobre la instal·lació 
assignada. 

S35 / 12 Aula Taller 1h Per equips: Realització .  
S36 / 12 Classe 1h Reunió d’experts:  

- Comparació i discussió sobre la 
informació trobada respecte les 
instal·lacions.  

- Establir una forma entenedora de 
transmetre els conceptes 
consensuats als companys. 

 

Individual: 
Preparació de la 
forma d’expressar 
als companys 
l’explicació sobre 
les instal·lacions 
assignades. 
 
Cal portar-ho a la 
S38 

S37 / 13 Aula Taller 1h Per equips: Realització .  
S38 / 13 Classe 1h Reunió d’equips: transmetre als 

companys la informació sobre la 
instal·lació assignada (8’ d’exposició, 5’ de 
resolució de consultes) 

Grupal: 
Memòria i plànols. 
 
Individual: 
Estudi. 

S39 / 13 Classe 30’ Cas pràctic a resoldre 
individualment: definir les instal·lacions 
que seria més adient dur a terme en un 
determinat cas donat i descriure-les.  
 
10’ Autoavaluació 

Lliurament a través 
del moodle dels 
plànols 
d’instal·lacions i 
memòria tècnica 
parcial (els 
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10’ Co-avaluació dels membres de 
l’equip (sobre el treball en equip) 
 
 5’ Avaluació de la metodologia 

alumnes haurien 
d’haver arribat fins 
la col·locació dels 
entramats de fusta 
per les cobertes). 

Taula 6. Pla de seguiment. Font: Elaboració pròpia 
 
Els dos següents blocs de continguts curriculars, electrònica, pneumàtica i hidràulica; i control i 
automatització, es treballaran seguint la metodologia tradicional però amb la variant 
mencionada anteriorment: els alumnes hauran de proposar ells mateixos aplicacions 
tecnològiques per a la maqueta basades en els continguts treballats i dur-les a terme. Dins les 
hores destinades a cada unitat didàctica hi haurà dues sessions de classe i una d’aula taller on 
seguir treballant amb la maqueta i amb les aplicacions tecnològiques proposades. 
 
La programació quedarà de la següent manera: 
 
Competències 

bàsiques 
Objectius 
didàctics Continguts Temporització  

 
Competència de 
conviure i habitar el 
món. 
 
Competència 
matemàtica. 
 
Competència 
d’aprendre a 
aprendre: 
desenvolupar 
estratègies de 
resolució de 
problemes 
tecnològics, 
especialment per 
mitjà de l’obtenció, 
anàlisi i selecció 
d’informació útil per 
abordar un projecte. 
 
 
 

 
Conèixer els 
principis físics que 
expliquen el 
funcionament dels 
equips pneumàtics 
i hidràulics. 
 
Descriure les 
característiques 
més rellevants dels 
fluids emprats en 
aquests equips. 
 
Identificar els 
principals símbols 
que representen 
els components 
dels equips 
pneumàtics. 
 
Entendre el 
funcionament dels 
elements més 
importants dels 
equips pneumàtics. 
 
 

 
PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA 
 
1. Principis bàsics de pneumàtica i 

hidràulica 
1.1. Semblances i diferències 

entre fluids 
1.2. La pressió 
1.3. Equació d’estat dels gasos 
1.4. Pressió atmosfèrica i pressió 

absoluta 
2. El sistema pneumàtic 

2.1. El grup de producció 
2.2. El grup de condicionament 
2.3. El grup de distribució 
2.4. Actuadors 
2.5. El grup de comandament 
2.6. Altres vàlvules 
2.7. Automatització dels sistemes 

pneumàtics 
2.8. Aplicacions 

 
 
 
 

 
10 sessions 
 
 

 
Competència de 
conviure i habitar el 
món. 
 
Competència digital i 
tractament de la 
informació. 
 
Competència 
matemàtica. 
 
Competència 
d’aprendre a 

 
Descriure els 
camps d’aplicació 
de l’electrònica. 
 
Identificar els 
components 
electrònics bàsics i 
descriure’n la 
funció. 
 
Realitzar 
esquemes 
electrònics senzills 

 
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 
 
1.  Introducció a l’electrònica. Camps 

d’aplicació. 
2.  Corrent altern i corrent continu. 
3. Components electrònics bàsics. 

3.1. Resistors  
3.2. Condensadors  
3.3. Bobines 
3.4. Relés 
3.5. Díodes 
3.6. Transistor 

4.  Muntatges electrònics bàsics 

 
10 sessions 
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aprendre 
 

emprant la 
simbologia 
normalitzada. 
 
Descriure el 
funcionament i 
l’aplicació de 
circuits electrònics 
senzills. 
 
Utilitzar entorns de 
simulació i 
modelització. 
 
Valorar la 
importància de 
l’electrònica en el 
desenvolupament 
tecnològic. 

 

 
Competència de 
conviure i habitar el 
món. 
 
Competència digital i 
tractament de la 
informació. 
 
Competència 
matemàtica. 
 
Competència 
d’aprendre a 
aprendre. 
 

 
Saber identificar i 
diferenciar els 
sistemes digitals i 
els sistemes 
analògics. 
 
Identificar variables 
lògiques i operar-hi 
aplicant l’àlgebra 
de Boole. 
 
Descriure les 
principals funcions i 
portes lògiques. 
 
Utilitzar sistemes 
de simulació i 
modelització. 
 
Realitzar i 
interpretar taules 
de veritat i 
logigrames. 
 
Valorar els 
avantatges que 
comporta l’ús de 
l’electrònica digital 
en l’automatització. 

 
ELECTRÒNICA DIGITAL 
 
1.  Introducció a l’electrònica. Camps 

d’aplicació. 
2.  Corrent altern i corrent continu. 
3. Components electrònics bàsics. 

3.1. Resistors  
3.2. Condensadors  
3.3. Bobines 
3.4. Relés 
3.5. Díodes 
3.6. Transistor 

4.  Muntatges electrònics bàsics 
 

 
10 sessions 

 
Competència del 
coneixement i 
interacció amb el 
món físic. 
 
Competència 
artística i cultural: 
apreciar la diversitat 
de produccions 
tecnològiques de les 

 
Analitzar els 
diferents elements 
de control de 
sistemes 
automàtics i 
descriure’n el seu 
funcionament i 
aplicacions. 
 
Distingir entre 

 
TECNOLOGIA DE CONTROL 
 
1.  Objectius i evolució de la 

tecnologia de control. 
1.1. Sistemes de control 

automàtic. 
1.2. Sistemes de control de llaç 

obert. 
1.3. Sistemes de control de llaç 

tancat. 

 
15 sessions 
(de les quals 5 
són sessions 
d’aula) 
 
1 sessió 
d’examen 
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societats. 
 
Competència 
d’autonomia i 
iniciativa personal. 
 
Competència 
d’aprendre a 
aprendre. 
 

sistemes de control 
de llaç obert i 
tancat. 
 
Dissenyar i 
construir sistemes 
automàtics senzills 
i aplicar-los a 
sistemes tècnics 
quotidians. 

2.  Components d’un automatisme. 
3. Aplicacions a les instal·lacions de 

l’habitatge. 
4.  Dispositius d’estalvi d’energia 
 
 

 
Competència social i 
ciutadana. 
 
Competència digital i 
tractament de la 
informació. 
 
Competència 
d’aprendre a 
aprendre. 
 

 
Analitzar els 
diferents elements 
de control de 
sistemes 
automàtics i 
descriure’n el seu 
funcionament i 
aplicacions. 
 
Dissenyar i 
construir sistemes 
automàtics i robots 
utilitzant les eines 
informàtiques 
adients per a la 
seva programació i 
aplicar-los a 
sistemes tècnics 
quotidians. 
 
Relacionar els 
factors que poden 
permetre que les 
noves tecnologies 
millorin el procés 
de producció: 
aplicació de la 
informàtica, 
substitució d’eines 
per la robòtica amb 
disminució de 
riscos i millora de 
l’eficàcia. 

 
ROBÒTICA 
 
1.  Robots i manipuladors. 
2. Arquitectura d’un robot industrial.. 

2.1. Actuadors. 
2.2. Sensors.  

3.  Control i programació de robots 
(CNC). 

4.  L’equip de control. 
5.  L’autòmat programable. 
6.  Els circuits integrats programables 

PIC. 
 

 
12 sessions 
(de les quals 4 
són d’aula) 
 
1 sessió 
d’examen 

Taula 7. Programació 2n i 3r trimestre. Font: Elaboració pròpia22 
 
 

3.6. Avaluació 
 
L’avaluació té una gran importància dins el context d’ensenyament-aprenentatge. És per això 
que cal tenir especial cura a l’hora de planificar-la. 
 
Donat que hi ha, eminentment, dues metodologies molt diverses emprades al llarg del curs, la 
forma d’avaluar el primer trimestre no serà igual que el segon i el tercer. La nota final, però, 
serà la mitjana de les notes finals obtingudes a cada trimestre.  
 
Tot i que l’avaluació ha de tenir una funció pedagògica i didàctica, la qual s’aconsegueix 
mitjançant les avaluacions inicial i formativa, malauradament la societat exigeix que, quan 

                                                      
22 Molta informació extreta dels diferents llibres de text consultats 
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finalitza un procés d’aprenentatge, es doni una nota a l’alumnat, i a la pròpia societat. Aquesta 
és l’avaluació sumativa i és fonamental que sigui una avaluació justa.  
 
Llistem en primer lloc els criteris d’avaluació per a la matèria a quart d’ESO: 
 
� Comprendre el procés d'accés i les característiques bàsiques dels habitatges. 

Reconeixement i valoració de l'evolució tecnològica als habitatges. 
� Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal de 

comprendre el seu funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de 
seguretat a contemplar. 

� Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d'un exemple real. 
� Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització 

aplicada a casos reals o simulats. 
� Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills. 
� Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant plantejaments 

lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics 
senzills. 

� Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne 
les seves aplicacions a sistemes de l'entorn. 

� Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que 
compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors. 

� Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n el seu 
funcionament i aplicacions. 

� Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques 
adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians. 

� Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies 
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l'exposició en 
públic i amb suport multimèdia. 

� Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés 
de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb 
disminució de riscos i millora de l'eficàcia. 

 
Primer trimestre 
 
Si canvien les formes d’ensenyar i aprendre, també serà necessari modificar la forma d’avaluar 
els aprenentatges. Per tant, l’avaluació d’aquest trimestre no es basarà en un examen on els 
alumnes hagin d’aprendre la lliçó de memòria, basat en la reproducció automàtica dels 
continguts estudiats, sinó que les alternatives que es proposen, a més d’avaluar, han de ser un 
instrument més del procés d’aprenentatge dels alumnes.  
 
Es tindrà en compte: 
 
� El treball diari. 
� L’aprenentatge de continguts. 
� L’aportació individual que fa l’alumne al procés grupal. 
� L’aportació en equip. 
� Les interaccions personals de l’alumne amb els altres membres del grup. 
� L’autoavaluació. 
� La coavaluació. 

 
PONDE- 
RACIÓ CONCEPTE DESGLOSSAT 1 DESGLOSSAT 2 %  

PARCIAL 
Compliment del rol assignat 15% 
Respecte a les opinions dels altres 20% 
Comunicació assertiva 15% 
Participació i involucració en les 
tasques de grup 

20% 

30% Actitud Autoavaluació 
(10%) 

Aportació de la informació en els 
terminis establerts 

15% 
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 Aportació d’idees 15% 
Compliment del rol assignat 15% 
Respecte a les opinions dels altres 20% 
Comunicació assertiva 15% 
Participació i involucració en les 
tasques de grup 

20% 

Aportació de la informació en els 
terminis establerts 

15% 

Co-avaluació 
(10%) 

Aportació d’idees 15% 
Assistència 25% 
Cooperació 25% 
Responsabilitat individual 25% 

  

Valoració del 
professor 
(10%) 

Habilitats socials 25% 
Presentació  20% 
Estructura  20% 
Redacció i 
ortografia 

 20% 

5% Lliurables 

Continguts  40% 
Presentació  20% 
Simbologia  20% 
Cotes i escala  40% 

10% Plànols 

Indicacions  20% 
Presentació  20% 
Estructura  20% 
Redacció i 
ortografia 

 20% 

10% Memòria 

Continguts  40% 
Organització de l’equip 20% 
Seguiment de les normes de 
seguretat 

20% 
Procediment 

Aportació dels materials requerits 15% 
Correspondència amb la realitat 
(plànols) 

15% 
Compliment de les fites 
establertes 

15% 

15% Maqueta 

Resultat 

Estètica (disseny i polidesa)  15% 
Estructura dels 
continguts 

 25% 
Veracitat dels 
continguts 

 25% 

Habilitats 
comunicatives 

 25% 

15% Exposicions 
Orals 

Resposta donada 
als dubtes dels 
companys 

 25% 

Redacció i 
ortografia 

 20% 
Aplicació dels continguts 
treballats 

30% 
Aportació addicional 20% 

15% Cas pràctic 
Resolució del cas 

Aportació de solució a les 
necessitats exposades 

30% 
Taula 8. Avaluació ABP. Font: Elaboració pròpia 

 
Tot i que no s’hagi ponderat a la taula (a excepció de l’actitud), en tots els casos es tindrà en 
compte l’autoavaluació que faci de tots aquests punts el propi alumne. Si l’avaluació de 



Treball Final de Màster  Magda Infantes i Mulà 

Maquetant la vil·la romana de Torre Llauder:    
eina vehicular per a la vertebració i compendi de la tecnologia de 4t d’ESO 

40 

l’alumnes difereix molt de la del professor aquest haurà de buscar els motius i parlar-ne amb 
l’alumne. Si la puntuació s’aproxima, es tendirà a arrodonir les dècimes a l’alça, donat que 
l’alumne ha fet l’esforç d’avaluar-se de forma realista, cosa que ajudarà a millorar el seu procés 
d’aprenentatge. 
 
Els alumnes tindran coneixement de tot el funcionament de l’avaluació i disposaran d’una 
rúbrica que es lliurarà a l’inici, junt a l’enunciat del projecte, a fi que l’avaluació sigui formativa, 
no únicament sumativa. 
 
 
Segon i tercer trimestre 
 
Tot i emprar la metodologia tradicional es fomentarà que els alumnes no s’esperin a rebre tota 
la informació del professor en forma de classe magistral, sinó que es preparin prèviament les 
unitats. 
 
L’actuació a l’aula també tindrà un pes molt important, donat que es seguirà treballant sobre la 
maqueta, on s’incorporaran aplicacions tecnològiques basades en continguts treballats. 
 
 

PONDERACIÓ CONCEPTE DESGLOSSAT % 
PARCIAL  

ATENCIÓ 40% 

PARTICIPACIÓ 30%   20% 
ACTITUD 
CLASSE 

PREPARACIÓ PRÈVIA 
UNITAT 30% 

PRESENTAT SI/NO 5% 

PRESENTACIÓ 5% 

ORTOGRAFIA 15% 

PLANTEJAMENT 25% 

DESENVOLUPAMENT 25% 

20% 
EXERCICIS 
CLASSE 

RESULTAT (valor i 
identificació) 

25% 

ACTITUD (Atenció, 
participació, iniciativa, ús 
normes seguretat, treball en 
equip) 

40% 

PROJECTE (idea, 
procediment i resultat) 

40% 

30% AULA 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 20% 

PREGUNTES TEÒRIQUES 
TEST 

20% 

PREGUNTA A 
DESENVOLUPAR 

20% 30% EXAMEN 

PROBLEMES 60% 
Taula 9. Avaluació Metodologia tradicional. Font: Elaboració pròpia 

 
 
 
En tots dos casos es donarà molta importància a la retroalimentació, la qual es farà de forma 
regular i tindrà un propòsit descriptiu (no positiu o negatiu, únicament dient la nota i afegint un 
adjectiu al darrera), identificant totes les àrees de possibles millores, per tal que l’alumne pugui 
aprofitar més les seves possibilitats i rectificar les deficiències detectades 
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3.7. Pressupost 
 
El pressupost de dur a terme aquesta metodologia no és significatiu, donat que el centre ja 
disposa dels recursos necessaris per a dur-la a terme (aula d’informàtica amb programa de 
representació 2D-3D instal·lat, eduCAT1x1, aula virtual, aula taller amb totes les màquines eina 
necessàries, dos professors previstos per al desdoblament dels alumnes). 
 
El material de la maqueta serà, principalment, reciclat, i les aplicacions tecnològiques que es 
facin a la maqueta substituiran els projectes habituals que es fan al centre. A més es substituirà 
l’habitual maqueta individual que feien els alumnes per una única maqueta, cosa que reduirà el 
cost o compensarà els costos addicionals que puguin sorgir. 
 
L’accés al jaciment també és gratuït (i al museu també, en cas que s’hi volgués anar). Per tant, 
únicament caldria afegir el bitllet de transport públic per anar del centre al jaciment i viceversa. 
Donat que s’ha comptat un total de 3 sortides, comprant targetes T-10 d’una zona, el 
pressupost que en resulta és el següent: 
 
6 desplaçaments x 22 persones (20 alumnes + 2 professors) = 132 desplaçaments 
 
El preu de la targeta és de 7,85€, el qual permet fer 10 desplaçaments. Per tant surt a 0,785€ el 
desplaçament. 
 
132 desplaçaments x 0,785€/desplaçament = 103,62€ 
 
El pressupost total és de 103,62€ (5,20€ per alumne). 
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4. RESULTATS 
 
Els resultats esperats fruit de l’aplicació d’aquesta proposta metodològica tenen una relació 
directe amb els objectius del projecte: 
 

� Augment de la motivació de l’alumnat per aprendre. 
 
� Millor assimilació dels continguts pel fet d’haver-los hagut d’entendre i aprendre entre ells 

per dur a terme una aplicació pràctica.  
 
� Augment de la motivació de l’alumnat (d’ambdós sexes) a escollir la matèria específica 

optativa de tecnologia a quart d’ESO.  
 

� Desenvolupament de la capacitat de treball en equip i les habilitats socials. 
 

� Adquisició per part dels alumnes de responsabilitat individual i capacitat d’autoanàlisi. 
 

� Afavoriment de la capacitat d’autoaprenentatge dels alumnes. 
 
 
També s’espera obtenir els següents resultats més específics: 
 

� Comprensió dels elements bàsics que composen un habitatge, principis i circuits 
electrònics, pneumàtics i hidràulics, i elements de control i sistemes automàtics. 

 
� Materialització d’un projecte tècnic en grup integrador de les tecnologies treballades. 

 
� Coneixement i valoració del llegat arqueològic de l’entorn i comprensió de la informació 

que ens proporciona. 
 

� Recordatori dels trets més característics de la civilització romana. 
 

� Comprensió de les tècniques i materials emprats a la construcció amb capacitat per 
comparar-les amb les emprades pels romans i per proposar millores d’estalvi energètic i 
sostenibilitat. 

 
� Coneixement de les instal·lacions actuals d’un habitatge amb capacitat de comparar-les 

amb les que utilitzaven els romans i per proposar millores d’estalvi energètic i 
sostenibilitat. 

 
� Capacitat de prendre mesures per a l’aixecament de plànols. 

 
� Capacitat per interpretar i representar plànols a mà alçada i amb suport informàtic. 

 
S’espera també haver contribuït a l’adquisició de les competències bàsiques per part dels 
alumnes. 
 
De la mateixa manera que s’indiquen les coses positives que s’espera obtenir com a 
conseqüència de l’aplicació d’aquesta proposta metodològica, cal dir que també s’espera 
afrontar algunes dificultats: 
 
� Que no es cobreixi tot el temari. 
� Sentiment de desamparament inicial dels alumnes (per això cal tutoritzar i pautar molt la 

primera experiència amb aquesta metodologia, però tot i això, és molt possible que en un 
inici els alumnes es sentin així). Afortunadament s’espera que vagi desapareixent a 
mesura que agafen confiança amb el mètode. 

�  Velocitat d’aprenentatge més lenta, sobretot al principi, pel fet de no haver treballat mai 
amb aquesta metodologia. 
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5. CONCLUSIONS 
 
De l’elaboració d’aquest treball es poden extreure les següents conclusions: 
 

� L’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge cooperatiu són dues metodologies 
molt apropiades per a l’assoliment dels objectius que es pretenen assolir amb aquest 
projecte i amb l’aplicació d’aquest. 

 
� La metodologia tradicional és la més emprada a l’actualitat, però no ofereix una 

preparació als alumnes per afrontar els reptes amb què es trobaran a la societat actual. 
 

� Si s’empra la metodologia tradicional cal anar incorporant elements adaptats al 
paradigma actual. 

 
� És necessari complementar l’adquisició de continguts amb el desenvolupament 

d’habilitats, capacitats i actituds, indispensables a l’entorn social i professional de 
l’actualitat. 

 
� La metodologia tradicional unit a l’enfocament que es dóna de la tecnologia a l’actualitat 

fa que un percentatge molt petit de la població femenina opti per aquesta via. 
Possiblement aquest fet també respon a una justificació històrica però la situació es 
podria reconduir si apliquem noves metodologies i fem nous enfocaments (per exemple, 
definir millor la vessant humanística i social de la qual també disposa aquesta matèria). 

 
� Un canvi dràstic i aïllat de metodologia pot ser traumàtic tant per a alumnes com per a 

professors. Cal fer una incorporació paulatina però contínua, donat que les avantatges 
que suposa la seva aplicació compensen l’esforç inicial que s’ha de fer. 

 
� A l’aprenentatge basat en projectes la tasca del professor ha d’estar molt més planificada 

que en la metodologia tradicional. No serveix anar a classe i deixar fer si el que es pretén 
és millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 
� Una mirada històrica de la tecnologia pot ser molt valuosa per comprendre conceptes 

actuals i valorar, tant el llegat històric, com el patrimoni tecnològic actual, essent més 
conscients de la importància de la sostenibilitat. 

 
� La proposta metodològica plantejada en aquest treball és totalment viable 

econòmicament. 
 

� Avaluació i retroacció han d’anar sempre de la mà. No s’hauria de concebre una sense 
l’altra. 

 
� L’avaluació ha d’estar adaptada a la metodologia emprada i sempre s’ha de tenir present 

la seva finalitat formativa. 
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