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1. Introducció: La tecnologia a l'educació secundària  
 

1.1. Què entenem per tecnologia? 
 
Molts autors han definit el mot tecnologia i per tant ens trobem amb moltes i variades 
definicions.  
 
Des del seu origen etimològic, procedent del grec 'Tekne' que vol dir art, tècnica u ofici i el 
vocable 'logos" que significa conjunt de coneixements o 'logia' ciència, a les que podem trobar a 
la enciclopèdia catalana: 
 
Tecnologia [tècnica]. Ciència que tracta de les arts industrials, de tal manera que és com la 
teoria de la indústria pràctica ... 
 
Tecnologia. Conjunt dels coneixements propis d'una art industrial o d'un ofici mecànic. 
 
 
Com la del sociòleg francès Jacques Ellull al seu llibre, 

1
„Le bluff technologique‟ (Ellull, 1988) 

 
La del 

2
Disseny Curricular a Catalunya (DOGC, 1992)  

 
I podríem seguir trobant definicions diferents, com la del mateix 

3
J. Font. (Agustí, 1995) 

 
 
O com diu el mateix currículum d'ESO a Catalunya

4
, referint-se a l'activitat tecnològica. (DOGC 

núm 4915, 2007) 
 
En qualsevol cas i tenint en compte que de 1

er
 a 3

er
 es parla de la matèria de tecnologies i a 4

rt
 

es transforma en dues matèries optatives: tecnologia i informàtica, en aquest treball ens 
referirem en tot moment a la matèria de Tecnologia i indicarem el curs corresponent i nomes 
farem distinció amb informàtica de quart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
1
 "La tecnologia és el conjunt de tots els mètodes racionals de cada camp de l'activitat humana" 

 
2
 "L'àmbit de la tecnologia engloba tot el conjunt de coneixements teòrics i pràctics que, 

degudament organitzats i sistematitzats, es dirigeixen a resoldre diferents necessitats 
humanes" 
 
3
 "Un conjunt organitzat de coneixements, de procediments, de tradicions, d’aplicacions i de 

realitzacions encaminat a resoldre un determinat problema o a satisfer una determinada 
necessitat humana" 
 
4
 "L’activitat tecnològica requereix un enfocament integrat dels distints elements que intervenen: 

les solucions tècniques tradicionals, el coneixement científic, l’aplicació tècnica, el component 
econòmic, la dimensió estètica, la dimensió comunicativa, etc. Tots aquests elements 
incideixen de manera rellevant en l’entorn i en la vida de les persones i permeten analitzar 
millor la manera en què els avenços científics i tècnics han influït en les condicions de vida i 
s’han adaptat a costums i creences de la societat en què s’han desenvolupat." 
 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_estr3.jsp?NDCHEC=0145208&BATE=tecnologia
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_estr3.jsp?NDCHEC=0212872&BATE=tecnologia
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1.2. La tecnologia i  les competències bàsiques 
 
A través de la matèria de tecnologia, la competència transversal i metodològica pròpia de 
l'assignatura, és la competència del tractament de la informació i competència digital. És per 
tant aquesta competència, el element conductor dels continguts al llarg de tota l'etapa i per tant 
romandrà integrada amb aquests i no com a element aïllat, si no més aviat recursiu.  
 
Són també competències pròpies de la matèria, les competències específiques centrades a 
conviure i habitar el món: O el que és el mateix, la competència en el coneixement i la 
integració amb el món físic, que ens diu que hem d'adquirir coneixements i desenvolupar 
destreses, sobre els objectes, processos i sistemes i entorns tecnològics i aplicar-les de forma 
precisa i segura. Identificar problemes i obtenir respostes aplicant el coneixement teòric i 
empíric, fer un ús responsable dels recursos, tenir cura del medi ambient, de la nostra salut i de 
la dels altres. 
 
La competència social i ciutadana, que ens invita a aprendre a treballar de forma individual i en 
equip, a prendre decisions responsables, seguint uns valors ètics en la nostra societat cada 
vegada més complexa. 
 
Altres competències transversals en les que incidirem de forma regular seran, la competència 
matemàtica, necessària en la resolució de problemes, en el càlcul de magnituds, la 
interpretació de gràfics, etc.. La competència comunicativa lingüística i audiovisual, adquirida 
amb l'ús de vocabulari tècnic i específic, la lectura i redacció d'informes, etc.. La competència 
d'aprendre a aprendre, mitjançant la resolució de problemes tecnològics i per últim la 
competència d'autonomia i iniciativa personal, que ens ajudarà a l'hora d'enfrontar-nos als 
problemes tècnics i tecnològics de forma autònoma, creativa i reflexiva. 
 
Aquestes són les competències, pràcticament totes, excepte l'artística i cultural que ens diu el 
currículum, que d'una forma o altra estan vinculades de forma més o menys directa amb la 
matèria de Tecnologia. 
 
 
El següent quadre (Fig. 1), mostra les vuit competències bàsiques per a l'educació secundària 
obligatòria. 
 

 
Fig.  1 –  

5
Competències bàsiques, per l‟educació secundària obligatòria. 

 
 

                                                     
5
Generalitat de Catalunya. Departament d‟educació.  

Currículum educació secundària obligatòria. Competències bàsiques. Figura pag. 19.  

http://4.bp.blogspot.com/-W1mkRfybTT8/TbnBtF1XuKI/AAAAAAAAACs/RT8bdL05Usc/s1600/competencies.jpg
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2. Definició i context del problema  
 
Per què una guia de recursos de programari? 
 
Al centre on feia el pràcticum, em vaig trobar de ple amb la realitat docent de la matèria de 
tecnologia, que no per casualitat, és de les que més programari fa servir, però, tenim una 
radiografia clara de conjunt i a nivell individual?  
 
La resposta majoritària era negativa o ambigua. En molts casos no teníem una referència de 
quin programari fer servir i per què?, si realment complia els nostres objectius, quines 
possibilitats teníem, si era gratuït o no, etc.., això ens va fer pensar que un punt de partida, una 
guia de referència, podria ser bona idea i com a tal va estar ben acceptada . 
 
Per què programari tradicional instal·lable i no altres opcions? 
 
Per una banda, això havia de servir d'excusa per classificar el programari dins la matèria de 
tecnologia, independentment de l'origen del recurs.  
 
Avui dia trobar una llista de programari és relativament fàcil, només cal que posem què volem 
al cercador i obtindrem milers d'entrades, però potser només necessitàvem una, quina? Això és 
un treball que ens haurem de fer cadascú i anar construint segons la nostra realitat al centre i a 
l'aula, però hi han més respostes. 
 
Les aplicacions que treballen al núvol o les aplicacions en línia, tenen moltes avantatges i cada 
vegada s'utilitzen més, però també hi han inconvenients. Moltes vegades són projectes que 
poden quedar sense continuïtat ràpidament o que simplement un dia ja no hi són.  
 
Una condició necessària és tenir accés a Internet i encara que això no és un problema a nivell 
general, la realitat és que molts centres encara no disposen d'unes bones instal·lacions, per 
diferents motius, la localització del centre, pot ser un de tants. No tot l'alumnat disposa a casa 
de connexió a Internet. I si quan tot ens funciona a nosaltres, no funciona en el servidor al que 
volem accedir..? 
 
Un altre handicap, són els tipus de programació que es fan servir a les aplicacions en línia: 
java, flash, html5, etc.. per què moltes vegades no són compatibles amb el nostre sistema, el 
nostre navegador, etc.. És cert que gairebé tot el que s'ha comentat és discutible i/o de fàcil 
solució, però no era aquest l'objectiu. Busquem una eina per arribar a uns objectius i no que 
aquesta sigui la nostra finalitat, si que ens interessa per una altra banda, que es pugui fer servir 
en qualsevol moment (amb o sense internet), que sigui ràpida, integrada amb els continguts 
que es volen tractar i sobre tot que no tingui dependències econòmiques per l'àmbit educatiu. 
 
La següent estructura és de forma aproximada el recorregut a seguir dins aquest TFM. (Fig. 2) 
 
El principal objectiu es aconseguir una guia de referència de programari, fidel als continguts 
que es tractaran a cada curs de la ESO, a la matèria de tecnologia. Que sigui gratuïta, d'interès 
pel professorat i l'alumnat, didàctica i que d'alguna forma ajudi a triar un programari adequat 
quan sigui necessari. 
 
El principal objectiu: una guia de programari, i per arribar a dissenyar-la seguirem una sèrie de 
procediments que ens portaran des del més general; la tecnologia a secundària, fins a 
cadascun dels programaris finals per a cada curs i contingut en l‟educació secundària i la 
matèria de tecnologia. 
 

1. La tecnologia en la educació secundària 
 

2. Els continguts de tecnologia a la ESO 
 

 Segons el currículum 

 Segons l‟adaptació curricular del centre 
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3. El programari com a recurs d'aprenentatge 
 

4. Continguts i programari 
 

 Taula 1er a 4rt i Informàtica amb contingut i programari  

 Quin programari es fa servir ara i quin es pot fer servir  
 

   No n'hi ha programari ni es considera oportú 
   No n'hi ha programari però es proposen opcions 
   Hi ha programari correcte, s'avalua i es proposen opcions si es troben 
  Hi ha programari obsolet, no adequat o no lliure i/o gratuït i es proposen opcions 
 
Per omplir la casuística anterior necessitem: 
 

 Establir unes pautes o criteris que haurà de complir el nostre programari. 
o Instal·lable i gratuït 

 Crear una fitxa d'avaluació de programari, amb criteris d‟utilització i didàctica. 

 Analitzar cert programari que acompleixi els criteris establerts i un cop acceptat:  
o Passem la fitxa d'avaluació de programari 
o Obtenim una llista final i una fitxa tècnica d'aquest programari  

                               
 
 
 

 
 

Fig.  2 - Mapa conceptual d'objectius del TFM 
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2.1. Els continguts de Tecnologia a la ESO  
 
La matèria de tecnologies, de primer a tercer curs i les optatives de quart: tecnologia i 
informàtica, d'ara en endavant les anomenarem com a Tecnologia, per referir-nos a aquesta 
matèria i indicant el curs corresponent (primer a quart) i l'optativa d'informàtica de quart, 
simplement li direm informàtica o informàtica de quart. 
 
El currículum de la Educació Secundària Obligatòria a Catalunya, d'ara en endavant currículum 
ESO,  (DOGC núm.4915: Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s´estableix l´ordenació dels 
ensenyaments de l´educació secundària obligatòria) estableix una sèrie d'objectius per la 
matèria de Tecnologia que és convenient tenir present, encara que com veurem més endavant, 
ens centrarem en els continguts per arribar a aquests objectius a l'hora d'elaborar les guies de 
programari, que seran el nucli d'aquest TFM. 
 
Objectius curriculars d'educació secundària obligatòria 
 
6
'La matèria de tecnologies de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el 

desenvolupament de les capacitats següents: 
 

1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees 
del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones 
individualment o col·lectiva. 

2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament 
econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 

3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, 
conèixer els seus elements i les funcions que fan, aprendre la millor forma d’utilitzar-los 
i controlar-los i entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció. 

4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, 
dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar-
ne la idoneïtat. 

5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 

6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en 
l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i 
de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de 
seguretat. 

7. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de 
treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els 
sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d’un problema 
concret o per a la representació i disseny d’objectes o processos.  

8. Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades 
amb la formació,  l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el comerç, valorant 
fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d’una forma apropiada i segura. 

9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, 
la salut i el benestar individual i col·lectiu i la societat en general.' 
 

A partir d'aquests objectius plantejats al Decret 143/2007, veiem quins seran els continguts a 
treballar a cada curs, segons el que diu el currículum ESO i segons l'adaptació curricular què 
és en el que ens centrarem. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
6
Generalitat de Catalunya. Departament d‟educació.  

Currículum educació secundària obligatòria. Matèries. Tecnologies. Objectius. Pag. 216 

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/curriculum_eso.pdf
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/curriculum_eso.pdf
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2.2. Continguts segons el currículum  
 
El currículum d'ESO estableix uns continguts, dels que indicarem per a cada curs, els blocs 
generals i les unitats en particular on creiem que podria fer-se servir algun tipus de programari 
com a recurs educatiu, ja que així ho indica el mateix currículum. 
 
PRIMER CURS 

 La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia. 
o Representació gràfica  

 Disseny i construcció d‟objectes. 
o Simuladors de circuits elèctrics 
o Simuladors  d'estructures 

 Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació. 
o Creació i presentació de documentació i treballs elaborats 

 
SEGON CURS 

 Electricitat. 
o Disseny, construcció i simulació de circuits elèctrics.  

 Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 
 

 L‟ordinador com a mitjà d‟informació i comunicació. 
o  Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals 

 
 
 TERCER CURS 

 Màquines, mecanismes i estructures. 
o  Simuladors per reproduir el funcionament de mecanismes 

 Els projectes tecnològics. 
o Aplicacions informàtiques aplicades a les fases d'un projecte tècnic  

 Les comunicacions. 
o Anàlisi de les comunicacions... 
o Creació de continguts multimèdia per a la publicació de treballs a Internet 

 
OPTATIVES DE QUART CURS: 
 
TECNOLOGIA 4rt 

  L'habitatge. 
o Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge  

 Electrònica, pneumàtica i hidràulica. 
o Ús de simuladors de circuits electrònics, pneumàtics i hidràulics  

 Control i automatització. 
o Simuladors per comprendre el funcionament de sistemes automàtics 
o Disseny, construcció i programació de robots 

 
INFORMATICA 4rt 

 Creacions multimèdia. 
o Ús de tècniques de tractament de la imatge digital  

 Publicació i difusió de continguts. 
o Creació i publicació a Internet.  

 Eines per a la comunicació. 
o Caracterització de les xarxes locals 
o Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat  en l'ús d'Internet 
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2.3. Continguts d'una adaptació curricular  
 

A l'institut on he fet el pràcticum, realitzen una adaptació curricular.  

 

En el cas de la matèria de tecnologia, la seqüència de continguts al llarg de la ESO és la que 

es mostra a continuació, indicant també aquells que són susceptibles d'incorporar programari 

com a recurs educatiu. En alguns casos es fa servir algun tipus de programari, però no sempre 

es creu que sigui l'adequat o bé no es fa servir cap. Més endavant tractarem cada cas per 

separat. 

 

PRIMER CURS 
 1er Trim.: Introducció a la tecnologia i dispositius TIC. 

 2on Trim.: Representació gràfica. 

o Dibuix assistit per ordinador 2D i 3D. 

 3er Trim.: Les estructures, disseny i càlcul. 

o Simulació d'estructures. 

SEGON CURS 

 1er Trim.: Electricitat. 

o Disseny, construcció i simulació de circuits elèctrics. 

 2on Trim.: Energies. 

 3er Trim.: Xarxes de comunicació. 

o  Simulador de xarxes locals 

 TERCER CURS 
 1er Trim.: Màquines i mecanismes. 

o  Simuladors per reproduir el funcionament de mecanismes. 

 2on Trim.: Les comunicacions. 
o Creació de continguts multimèdia per a la publicació de treballs a Internet 

 3er Trim.: Els projectes tecnologics. 

o Aplicacions informàtiques aplicades a les fases d'un projecte tècnic 

 

 
OPTATIVES DE QUART CURS: 

TECNOLOGIA 4rt 

 1er Trim.: Instal·lacions domèstiques. 

o Disseny i càlcul de les instal·lacions d'un habitatge 

 2on Trim.: Electrònica. 

o Ús de simuladors de circuits electrònics 

 3er Trim.: Automàtica i robòtica 

o Simuladors per comprendre el funcionament de sistemes automàtics 

o Disseny, construcció i programació de robots 

INFORMATICA 4rt 

 1er Trim.: Sistemes operatius i xarxes. 

o Virtualització 

o Simulador de xarxes locals 

 2on Trim.: Creacions multimèdia. 

o Ús de tècniques de tractament de la imatge digital 

 3er Trim.: Publicació i difusió de continguts. 

o Creació i publicació a Internet. 
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3. Descripció de la solució 
 
Cada vegada existeix una major relació, ordinador-escola, aquest vincle va arribar fa uns anys 
a l'alumnat, amb l'aula d'informàtica i els ordinadors a les aules taller.  
 
Avui dia amb el projecte 1x1 ha entrat dins de l'aula ordinària, i encara que no sabem quin futur 
li espera, si podem afirmar que cada vegada és més necessari com a eina d'aprenentatge i 
especialment en la matèria de tecnologia, on podem analitzar, dissenyar, calcular, simular i 
avaluar, abans de fer una construcció real de qualsevol objecte, per tant amb aquests ítems 
tenim pràcticament cobert, les fases del procés tecnològic, embolcall essencial de la matèria de 
tecnologia.  
 
Necessitem una llista de recursos, que s‟adapten als continguts del currículum i per tant, de 
l‟adaptació curricular de Centre, que serveixin d‟eines didàctiques i d‟aprenentatge per 
aconseguir els objectius curriculars de tecnologia i que estiguin dintre d‟uns límits o condicions 
que començarem a establir a continuació. 
 

3.1. El programari com a recurs d'aprenentatge  
 
Quin ús es fa realment del programari? 
 
És evident que no hi ha una única resposta, potser hi haurien tantes i tants diferents com 
diferent és el mateix professorat. Encara que els objectius de la ESO, s'hauran d'intentar 
aconseguir d'una forma o altra i els continguts que farem servir seran similars en un Institut o 
un altre. Amb el programari o amb qualsevol altre recurs de caire informàtic, hi ha més 
ambigüitat. L'explicació potser simple, per exemple, els continguts han evolucionat poc i 
normalment el que era vàlid fa uns anys ho segueix sent avui dia.  
 
En el cas de la informàtica i el programari, això ha canviat bastant, "el temps es mesura de 
forma diferent", la velocitat a la que evolucionen maquinari i programari ha fet que moltes idees, 
recursos, programari i fins i tot sistemes operatius sencers, s'hagin tornat a redissenyar. Cada 
vegada més, aquests recursos són més propers, més didàctics i més realistes. Les interfícies 
actuals són més atractives visualment, comença a no ser necessàriament un iniciat, per fer-les 
servir, cada vegada la tecnologia ens acompanya des de més petits i el seu ús resulta més 
intuïtiu. Aquesta sembla ser la doctrina que veiem en la interpretació d'una educació 
competencial  i que fa servir l'aprendre a aprendre com un element important de l'ensenyament. 
L'alumnat és cada vegada més, "un alumnat multi-tasca", que necessita més d'un estímul a la 
vegada. 
 
Si a aquests elements afegim conceptes com, tipus de llicència, programari gratuït, programari 
lliure, de codi obert, etc.. i a més de veure tot això des d'un punt de vista, potser filosòfic, 
afegim un tema real com és una crisi econòmica mundial, arribem a la conclusió de que no 
només ens podrà ser útil una determinada aplicació, sino que haurem de tenir en compte una 
sèrie d'elements que ens facilitin la tria, però com a condició "sine quanum" en aquesta elecció, 
farem servir el concepte "gratuït" com a principal filtre. D'aquesta forma l'alumnat pot instal·lar i 
fer servir el programari a qualsevol ordinador, no només als ordinadors de l'escola o als 
"portàtils 1x1", sino també als ordinadors de casa seva i sense cap restricció. 
 
A partir d'aquí i dintre del programari que podríem fer servir, segons els continguts que volem 
transmetre i els objectius que volem que aconsegueixi l'alumnat, ens venen moltes preguntes a 
la ment que haurem de plantejar-nos en l'elecció d'un programa. És per això que hem elaborat 
una fitxa d'avaluació de programari, destacant cinc temes principals amb cinc preguntes 
cadascú. D'aquestes vint-i-cinc preguntes que "farem" a cada programari gratuït que s'ajusti a 
les necessitats de contingut que busquem, com a mínim haurà d'aconseguir una tercera part de 
valors positius. Dit d'una altra forma, cada pregunta o plantejament podrà tenir un valor de "si" o 
"1" si el compleix o de "no" o "0" en cas contrari, i el sumatori de tots, hauria de ser de dotze 
com a mínim. 
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3.2. Tipologia dels recursos  
 
A partir de les dades que tenim sobre els continguts que es poden donar a cada trimestre, 
confeccionem una primera llista d‟aproximació de diferent tipus de programari i altres recursos.  
 
S‟estableix una seqüència lineal ascendent de primer a quart, classificada per trimestres 
(segons el currículum vigent), indicant el nom del recurs que inclou l‟enllaç d‟accés i el tipus de 
recurs.  
 
Tipus de recurs: Parlarem de programari gratuït, simplificant la categorització del recurs 
utilitzat, en les següents denominacions: Codi obert, lliure, GPL, freeware, shareware, etc.. 
 
Aquestes denominacions volen simplificar i no portar a errors de tipus de llicència o 
modificacions d‟aquesta que a vegades són diferents segons la plataforma utilitzada (Microsoft 
Windows, GNU/Linux o MAC) i les diferents denominacions de llicencies o ús que es fa 
d‟aquestes, on les més comuns es poden consultar al glossari d‟aquest treball. 
 
Per una altra banda, ens podrem trobar amb recursos de tipologies tan diferents com: 
 
Programari portable (s‟accedeix des de CD o memòria USB) 
Recurs online, web, serveis, simuladors o programari en línia 
Programari mixt (amb llicencies gratuïtes i altres de pagament) 
Programari de pagament (privatiu) 
Applets (java), etc.. 
 
o la combinació d‟aquestes tipologies.  
 
 

3.3.  Llista prèvia de recursos, per a l’adaptació curricular 
 
En base al nostre primer filtre, que sigui gratuït, que farem servir per aquests recursos i que 
sigui un programari tradicional, que instal·lem a l‟ordinador d‟una forma o altra en funció del 
sistema operatiu en el que treballem, descartem tot el que queda assenyalat en color gris, ja 
que no compleix aquestes dues primeres condicions: gratuït i instal·lable al nostre ordinador.  
 
El programari mixt o de pagament normalment disposa de versions de demostració o funcionals 
per un temps limitat, que poden ser també una opció interesant, així com els recursos online 
que ofereixen grans possibilitats, però que descartem només per acotar aquest TFM i centrar-
nos en un tipus de recurs en particular: programari gratuït i instal·lable que ens serveixi com 
recurs educatiu, per aconseguir els diferents objectius a assolir a la matèria de tecnologia de la 
ESO i que ens ajudin a transmetre d‟alguna forma, els diferents continguts al nostre alumnat. 
 
En base a l‟experiència personal amb el programari, l‟adquirida durant les diferents 
assignatures d‟aquest Màster de formació del professorat i la del pràcticum realitzat a un Institut 
d‟Educació Secundària, de Novembre a Juny d‟enguany, he realitzar una llista de recursos que 
siguin adients pels diferents continguts i cursos, que serveixi per veure les diferents tipologies 
d‟aquests recursos i que en funció de les condicions inicials, establertes a l‟inici d‟aquest capítol 
3.3, quedaran exclosos . 
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PRIMER CURS 
 

 1er Trim.: Introducció a la tecnologia i dispositius TIC. 

o Sistemes operatius 

 Live CD   Programari portable i gratuït 

 EyeOS    Online 

 

 2on Trim.: Representació gràfica. 

o Dibuix assistit per ordinador 2D i 3D.  

 DraftSight   Programari gratuït 

 Xfig  Programari gratuït (codi obert i llibreries amb copyright) 

 Google SketchUP  Programari gratuït 

 

 3er Trim.: Les estructures, disseny i càlcul. 

o Simulació d'estructures. 

 West Point Bridge Designer  Programari gratuït 

 

SEGON CURS 
 

 1er Trim.: Electricitat. 

o Disseny, construcció i simulació de circuits elèctrics. 

 Edison  Programari de pagament 

 
7
 Yenka  Programari mixt (llicències gratuïtes: home/student/teacher) 

 Yenka basics circuits 

 Yenka Pics  

 ProfiCAD  Programari mixt (llicències gratuïtes: home) 

 Cade_Simu  Programari gratuït 

 Simulació de circuits  Applet java 

 

 2on Trim.: Energies. 

o Simuladors online 

 Controla. Joc interactiu 

 Energies alternatives. Animació  

 Consum elèctric d‟una vivenda 

 Enercities 

 

 3er Trim.: Xarxes de comunicació. 

o  Simuladors de xarxes locals 

 Wireshark   Programari gratuït (GPL, GPL2 i llibreries amb copyright) 

 kivaNS  Applet java 

 GNS3  Programari gratuït 

 Cisco Packet Tracer  Programari gratuït només per als matriculats de 
cursos i certificacions de Cisco Networking Academy 

 

 

                                                     
7
 Yenka basics circuits i Yenka Pics és programari gratuït de Yenka Technology, encara que depenen d‟una amplia 

llista de programari que pel seu ús a l‟escola és necessari obtenir la corresponent llicència educativa, es per això que 
s‟elimina de la llista. Fora de l‟horari escolar existeix la modalitat  „home‟, que l‟alumnat pot fer servir a casa de forma 
gratuïta. El mateix succeeix amb ProfiCAD. 

http://www.livecdlist.com/
http://www.eyeos.org/ca/
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://xfig.org/
http://sketchup.google.com/
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
http://www.edisonlab.com/Spanish/edison/
http://www.yenka.com/en/Free_Yenka_home_licences/
http://www.yenka.com/en/Yenka_Basic_Circuits/
http://www.yenka.com/en/Yenka_PICs/
http://es.proficad.com/descargar-diagramas-electricos.aspx
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://www.falstad.com/circuit_es/
http://www.ree.es/educacion/controla/
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1080
http://www.article19.com/shockwave/ph.htm
http://www.enercities.eu/
http://www.wireshark.org/
http://disclab.ua.es/kiva/
http://www.gns3.net/
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/PacketTracer.html
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
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 TERCER CURS 
 

 1er Trim.: Màquines i mecanismes. 

o  Simuladors per reproduir el funcionament de mecanismes. 

 Gears Simulator  Programari de pagament 

 Engranatges   Applet online 

 MecanESO  Online (web) 

 Com funcionen les coses    Online (web) 
 

8
 Phun  Programari gratuït (versió beta) de Algodoo 

 PC_SIMU  Programari gratuït 

 Relatran  Programari gratuït 

 2on Trim.: Les comunicacions. 

o Creació de continguts multimèdia per a la publicació de treballs a Internet 
 Google docs presentations   Online (serveis Google) 
 Google sites  Online (serveis Google) 
 Glogster  Online (web) 
 Wikimedia Commons   Online (banc d‟imatges lliures) 

 3er Trim.: Els projectes tecnologics. 

o Aplicacions informàtiques aplicades a les fases d'un projecte tècnic 

 DraftSight   Programari gratuït 

 Qcad  Programari mixt (gratuït Linux/Mac – pagament Windows) 

 CmapTools  Programari gratuït  

 
 

 
OPTATIVES DE QUART CURS 

 
 

TECNOLOGIA 4rt 
 

 1er Trim.: Instal·lacions domèstiques. 

o Disseny i càlcul de les instal·lacions d'un habitatge 

 Cade_Simu  Programari gratuït 

 KtechLab  Programari gratuït (GPL) 

 ProfiCAD  Programari mixt (llicències gratuïtes: home) 

 

 2on Trim.: Electrònica. 

o Ús de simuladors de circuits electrònics 

 Multisim  Programari de pagament (abans Electronics Workbench) 

 Ksimus  Programari gratuït (GPL) 

 KtechLab  Programari gratuït (GPL) 

 

 

 

 

                                                     
8
 En aquest cas disposem d‟una bona eina de simulació de mecanismes, però només la versió Beta anomenada Phun 

és gratuïta i no acaba de quedar clar si en l‟àmbit acadèmic es podria fer servir o no, per tant l‟eliminem de la següent 
llista, encara que a nivell domèstic si es pot fer servir sense problemes de llicència i potser una bona eina d‟ampliació o 
investigació per part de l‟alumnat. 

http://sites.google.com/site/simgears/
http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm
http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/
http://www.phunland.com/wiki/Links
http://www.algodoo.com/wiki/Education
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/presentations/
http://www.sites.google.com/
http://www.glogster.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://www.ribbonsoft.es/
http://cmap.ihmc.us/download/
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/
http://es.proficad.com/descargar-diagramas-electricos.aspx
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3662
http://ksimus.berlios.de/
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/
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 3er Trim.: Automàtica i robòtica 

o Simuladors per comprendre el funcionament de sistemes automàtics 

 PC_SIMU  Programari gratuït 

o Disseny, construcció i programació de robots 

 Scratch for arduino  Programari gratuït / maquinari lliure 

 Curs de programació amb Scratch 

 arduino  Llenguatge de programació de maquinari arduino 

 

 

INFORMATICA 4rt 
 

 1er Trim.: Sistemes operatius i xarxes. 

o Virtualització 

 VirtualBox  Programari gratuït (GPL 2) 

o Simulador de xarxes locals 

 Cisco Packet Tracer  Programari gratuït només per als matriculats de 
cursos i certificacions de Cisco Networking Academy 

 GNS3  Programari gratuït 

 

 2on Trim.: Creacions multimèdia. 

o Ús de tècniques de tractament de la imatge digital 

 Gimp  Programari gratuït (GPL) 

 Pixlr  Programari online  

 Photoshop  Programari de pagament 

 

 3er Trim.: Publicació i difusió de continguts. 

o Creació i publicació a Internet. 

 Presentacions multimèdia (On-line) 

 BrinkPad  

 PreZentit  

 280 slides  

 Prezi  

 Slideshare 

 Google docs  

 

Programari 

 Impress   OpenOffice o LibreOffice P. gratuït (GPL) 

 Calc         OpenOffice o LibreOffice P. gratuït (GPL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td209/index.html
http://arduino.cc/es/Reference/HomePage
http://arduino.cc/es/Main/Hardware
http://www.virtualbox.org/
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/PacketTracer.html
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
http://www.gns3.net/
http://www.gimp.org.es/
http://www.pixlr.com/
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
http://www.brinkpad.com/
http://prezentit.com/
http://280slides.com/
http://prezi.com/#prezi
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/presentations/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/impress/
http://es.openoffice.org/
http://www.libreoffice.org/download
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/calc/
http://es.openoffice.org/
http://www.libreoffice.org/download
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3.4.  Fitxa d’avaluació de programari 
 
Per l‟avaluació del programari, la primera condició de filtre ha estat que sigui gratuït i la segona 
que es pugui instal·lar al nostre ordinador, a més de que estigui relacionat directament amb els 
continguts a tractar, a partir d‟aquí s‟ha elaborat una llista de preguntes relacionades amb 
aquest programari i la repercussió que pot tenir amb l‟alumnat.  
 
Els criteris, estat influïts pels estudis realitzats per (Marquès Graells, 1995) i (García-Valcárcel, 
2009) en conjunció amb les llistes o checklist que fa servir la Worls Wide Web Consortium 
(W3C) per l‟anàlisi de llocs web.   
 
A partir d‟aquestes referències, en funció del tipus d‟estudi que s‟havia de realitzar i quins 
elements (currículum i continguts de tecnologia a l‟ESO)  i les persones a qui va dirigit (alumnat 
i docents), s‟ha arribat a una llista de vint-i-cinc preguntes, dividida en cinc blocs de cinc 
preguntes cadascuna. 
 
Responent de forma positiva a cada una de les preguntes obtindrem un valor de 1 i en cas 
contrari un valor de 0, el que ens donarà com a resultat una puntuació total per a cada 
programari analitzat i que per ser òptim hauria d'obtenir una puntuació per sobre del 50%, o el 
que és el mateix, entre 12 i 13 punts en endavant.  
 

Es podrien estudiar per separat cadascun dels cinc blocs i veure quin és el pes de cada bloc i 
comparar-lo amb la resta o intentar valorar de forma individual cada grup i la incidència sobre la 
resta o sobre els possibles resultats de la utilització del programari, però pensem que això seria 
una feina a fer a posteriori i queda fora de l'abast d'aquest TFM. 

 
 
 

1) INSTAL·LACIÓ 
 

a) Disponible per diferents Sistemes Operatius (multi plataforma)? 
b) Instal·lació simple i guiada o complexa? 
c) És multi llenguatge o està disponible en català i/o castellà? 
d) Existeix una versió o interfície pel professorat i una altra per l‟estudiant? 
e) Existeix una versió professional del programa o equivalent i compatible? 
 

2) CONFIGURACIÓ INICIAL I INTERFICIE 
 

a) Es pot començar a fer servir directament o necessita configuracions prèvies? 
b) És necessari recórrer a una guia d‟utilització o és prou intuïtiu? 
c) Té una interfície agradable visualment (imatges, color, tipus de text, icones..) 
d) La interfície és pot configurar o adaptar per alumnat amb deficiències visuals o 

auditives? 
e) Existeixen nivells d‟utilització (novell, avançat, etc..) 
 

3) CONTINGUTS I OBJECTIUS 
 

a) Estan definits enlloc els continguts que es tracten? 
b) Hi ha objectius clars o definits per aconseguir? 
c) L‟alumnat pot veure el seu progrés d‟aprenentatge? 
d) El programari proporciona ajuda en línia o altres formes de consulta (web, 

fòrums, vídeos, manuals, etc..? 
e) Es segueix algun recorregut d‟aprenentatge, tipus unitat didàctica o similar? 
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4) ENFOCAMENT PEDAGÒGIC 
 

a) Es limita a un ús individual o permet treballar en equip? 
b) A nivell de competències bàsiques, es poden identificar algunes directament? 

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual  
2. Competències artística i cultural 
3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d‟aprendre a aprendre  
6. Competència d‟autonomia i iniciativa personal 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana 

c) Disposa d‟algun sistema d‟avaluació integrat? 
d) Segueix algun enfocament pedagògic (conductista, constructivista, 

cognitivista..)? 
e) Disposa d‟activitats pre-definides o es poden incorporar fàcilment? 
 

5) INTERACCIÓ ALUMNAT 
 

a) L‟alumnat no necessita coneixements informàtics específics? 
b) L‟alumnat no necessita un esforç important d‟aprenentatge o coneixements 

tècnics previs, de la matèria? 
c) El llenguatge que utilitza es adequat en quant a: 

1. Comprensió 
2. Nivell tècnic o formatiu 
3. Didàctica 
4. Gramaticalment correcte 
5. No sexista 

d) Es podria fer servir tant a primer com a quart de la ESO? 
e) És o pot ser motivador per a l‟alumnat? 

 
 
 
 
La següent taula ens mostra el programari a analitzar amb aquesta fitxa, classificat per curs i 
trimestre, en funció de l‟adaptació curricular de Centre. 
 

Curs 1er-Trimestre 2on-Trimestre 3er-Trimestre 

1
er

   DraftSight Xfig 

Google 
SketchUP 

West Point Bridge Designer 

2
on

 CadeSimu   Wireshark 

  
GNS3 

3
er

 
PC_ 
Simu 

 

Relatran   DraftSight 

  
CmapTools 

  

4
rt
-Tec CadeSimu Ksimus KtechLab PC_Simu 

Scratch 
for 

arduino 

arduino 

4
rt
-Inf 

Virtual 
Box   

GNS3 Gimp Impress 

  
Calc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://xfig.org/
http://sketchup.google.com/
http://sketchup.google.com/
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://www.wireshark.org/
http://www.gns3.net/
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://cmap.ihmc.us/download/
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://ksimus.berlios.de/
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://www.virtualbox.org/
http://www.virtualbox.org/
http://www.gns3.net/
http://www.gimp.org.es/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/impress/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/calc/
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3.5.  Llista de programari per a filtrar amb la fitxa d’avaluació 
 
Després de les modificacions fetes a la primera llista de recursos, hem obtingut una llista de 
programari tradicional i gratuït, que podem començar a analitzar amb la finalitat d‟obtenir, una 
llista de programari de referència per utilitzar amb els nostres continguts, que correspondran als 
de l‟adaptació curricular de Centre.  
 
És important recordar, que aquesta adaptació curricular es troba en aquests moments molt en 
línia amb la LEC, com podem comprovar llegint el primer paràgraf de l‟apartat 6 del 
9
desplegament del currículum a l‟ESO. (Departament d'Educació, 2011) 

 
Es remarca molt la possibilitat dels centres, de definir el seu propi projecte educatiu, amb més 
llibertat de decisió.  
 
PRIMER CURS 

 
10

1er Trim.: Introducció a la tecnologia i dispositius TIC. 

 2on Trim.: Representació gràfica. 

o Dibuix assistit per ordinador 2D i 3D.  

 DraftSight   Versió: 11.2.802 

 Xfig  Versió: 3.2.5 

 
11

Google SketchUP  Versió: 8  

 

 3er Trim.: Les estructures, disseny i càlcul. 

o Simulació d'estructures. 

 
11

West Point Bridge Designer  Versió: 2011 

SEGON CURS 

 1er Trim.: Electricitat. 

o Disseny, construcció i simulació de circuits elèctrics. 

 
11

CadeSimu  Versió: 1.0 

 
10

2on Trim.: Energies. 

 3er Trim.: Xarxes de comunicació. 

o  Analitzador de xarxes  

 WireShark  Versió: 1.4.6 

o Simulador de xarxes locals 

 GNS3  Versió: 0.7.4 

 TERCER CURS 

 1er Trim.: Màquines i mecanismes. 

o  Simuladors per reproduir el funcionament de mecanismes. 

 PC_SIMU  Versió: 1.0 

 Relatran  Versió 3.5 

 
10

2on Trim.: Les comunicacions. 

 3er Trim.: Els projectes tecnològics. 

o Aplicacions informàtiques aplicades a les fases d'un projecte tècnic 

 DraftSight   Versió: 11.2.802 

 CmapTools  Versió: 5.04.02  

 

                                                     
9
‘El currículum permet un marge força ampli per a la definició de projectes propis i 

contextualitzats. En aquest sentit reforça l’autonomia de centres cap a la definició del seu 
projecte educatiu.‘ 
 
10

 No s‟ha trobat programari adient i que compleixi els condicionants que es fan servir. 
11

 Programari que es fa servir al Centre. 

http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://xfig.org/
http://sketchup.google.com/
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://www.wireshark.org/
http://www.gns3.net/
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://cmap.ihmc.us/download/
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OPTATIVES DE QUART CURS: 
TECNOLOGIA 4rt 

 1er Trim.: Instal·lacions domèstiques. 

o Disseny i càlcul de les instal·lacions d'un habitatge 

 
11

CadeSimu  Versió: 1.0 

 KtechLab  Versió: 0.3.7 

 2on Trim.: Electrònica. 

o Ús de simuladors de circuits electrònics 

 Ksimus  Versió: 0.3.6 

 KtechLab  Versió: 0.3.7 

 3er Trim.: Automàtica i robòtica 

o Simuladors per comprendre el funcionament de sistemes automàtics 

 PC_SIMU  Versió: 1.0 

o Disseny, construcció i programació de robots 

 Scratch for arduino  Versió: 1.2 

 Llenguatge de programació arduino   Versió: 0022 
 

INFORMATICA 4rt 

 1er Trim.: Sistemes operatius i xarxes. 

o Virtualització 

 VirtualBox  Versió: 4.08 

o Simulador de xarxes locals 

 GNS3  Versió: 0.7.4 

 2on Trim.: Creacions multimèdia. 

o Ús de tècniques de tractament de la imatge digital 

 
11

Gimp  Versió: 2.7 

 3er Trim.: Publicació i difusió de continguts. 

o Creació i publicació a Internet. 

 
11

Impress   Versió: LibreOffice 3.3.2 o OpenOffice 3.3.0 

 
11

Calc         Versió: LibreOffice 3.3.2 o OpenOffice 3.3.0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/
http://ksimus.berlios.de/
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://www.virtualbox.org/
http://www.gns3.net/
http://www.gimp.org.es/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/impress/
http://www.libreoffice.org/download
http://es.openoffice.org/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/calc/
http://www.libreoffice.org/download
http://es.openoffice.org/
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3.6.  Resultats de l’avaluació del programari 
 
Després d‟analitzar cada un dels programes amb la fitxa d‟avaluació, tres d‟aquests han 
obtingut una puntuació inferior a 12 punts (cel·les de color vermell) i per tant queden exclosos 
de la llista definitiva. 
 

Curs 1er-Trimestre 2on-Trimestre 3er-Trimestre 

1
er

   DraftSight Xfig 

Google 
SketchUP 

West Point Bridge Designer 

2
on

 CadeSimu   Wireshark 

  
GNS3 

3
er

 
PC_ 
Simu 

 

Relatran   DraftSight 

 

CmapTools 

  

4
rt
-Tec CadeSimu Ksimus KtechLab PC_Simu 

Scratch 
for 

arduino 

arduino 

4
rt
-Inf 

Virtual 
Box   

GNS3 Gimp Impress 

 

Calc 

 
Per l‟anàlisi del programari, per una banda s‟han utilitzat les dades que proporcionen els 
mateixos proveïdors (fabricants, programadors, etc..) a les seves pàgines web i per un altra 
s‟han instal·lat i testejat en diferents ordinadors i amb diferents sistemes operatius o 
virtualitzacions d‟aquests.  
 
Maquinari utilitzat: 
 
1.- PC sobre taula  
 

Placa base:     Gigabyte GA-X48-DS5 
Processador:   Intel Core 2 Quad 9450 
Memòria RAM:  4 Gb DDR2 a 800 Mhz 
Gràfica:   VGA Gigabyte Geforce GT 430 1 Gb 
Disc dur:   2 HD Sata2 500 Gb (32 Mb memòria cau) 
S.O.:   Ubuntu 11.04 GNU/Linux – Microsoft Windows 7 
   Microsoft Windows XP virtualitzat en Ubuntu 

 
2.- PC sobre taula  
 

Placa base:     Via Technologies KM 400 
Processador:   AMD Sempron 2600, 1,83 Ghz 
Memòria RAM:  1 Gb DDR2  
Gràfica:   VGA ATI Radeon 9200 AGP 256 Mb 
Disc dur:   1 HD IDE 150 Gb  
S.O.:   Microsoft Windows XP 
   Ubuntu 10.04 GNU/Linux virtualitzat en Windows XP 
 

3.- Netbook 
 

Chip principal:     Chipset Intel NM10 
Processador:   Intel Atom N450 1,66 Ghz 
Memòria RAM:  2 Gb DDR2  
Gràfica:   VGA Intel GMA3150 
Disc dur:   1 HD Sata  250 Gb 
S.O.:   Microsoft Windows 7 Starter edition 
   Linkat 3.0 GNU/Linux  

 
 
 

http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://xfig.org/
http://sketchup.google.com/
http://sketchup.google.com/
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://www.wireshark.org/
http://www.gns3.net/
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://cmap.ihmc.us/download/
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://ksimus.berlios.de/
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://www.virtualbox.org/
http://www.virtualbox.org/
http://www.gns3.net/
http://www.gimp.org.es/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/impress/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/calc/
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Google SketchUp 
 

 

Google SketchUp 21 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 1 1 1 1   

B 1 1 1 1 1   

C 1 1 0 0 1   

D 0 1 1 1 1   

E 1 1 0 1 1   

 
Programari de dibuix 2D, 3D i animació.  
Disponibilitat Windows i Macintosh. Molt intuïtiu, comunitats d'usuaris, dissenys compartits, 
connexió amb tercers, etc..  Aquest programari vaig introduir-lo aquest curs en la meva unitat 
didàctica i ha tingut bona acceptació i resposta per part de l‟alumnat. 
Es pot utilitzat a primer curs. 
 
 Xfig 
 

  Xfig 7 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 0 0 0 0   

B 0 1 1 1 1   

C 0 0 0 0 0   

D 0 0 1 0 0   

E 0 0 0 1 0   

 
Programa de dibuix vectorial que permet l'exportació a mapa de bits.  
Instal·lació complexa en altres plataformes diferents de GNU/Linux.  
Interfície poc atractiva i poc intuïtiva per poder ser utilitzada a primer curs. 
 
DraftSight  
 

 

DraftSight  18 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 1 0 1 1   

B 1 0 1 1 1   

C 1 1 0 0 1   

D 0 1 1 1 1   

E 1 0 0 1 1   

 
Sistema de CAD professional compatible amb arxius .dwg i .dxf.  
Disponible per Windows, GNU/Linux i MAC 
Es pot utilitzat a primer i tercer curs. 
Actualment no es feia servir cap programari d‟aquest tipus, la referència més propera era 
QCad, que és programari gratuït en plataformes GNU/Linux i de pagament en sistemes basats 
en Microsoft Windows i Mac OS X. 
 
 
 
 
 

http://sketchup.google.com/
http://xfig.org/
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://www.ribbonsoft.com/qcad_downloads.html
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 West Point Bridge Designer 
 
 

 

West Point Bridge Designer  21 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 1 1 1 1   

B 1 1 1 1 1   

C 0 1 1 1 1   

D 0 0 1 1 1   

E 0 1 1 1 1   

 
Disponibilitat Windows i Macintosh.  
Idioma anglès. Diferents nivells de complexitat. Interactiu i visualment atractiu. 
Es pot utilitzat a primer curs. 
Aquest programari s‟utilitza al centre des de fa uns anys, en estructures de primer curs i es 
considera un molt bon recurs de programari. 
 
 Cade_Simu 
 
 

 

Cade_SIMU 14 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 0 1 1 0 1   

B 1 1 1 1 0   

C 1 0 1 0 1   

D 0 0 1 1 0   

E 0 0 0 1 1   

 
Disponibilitat només per Windows. Idioma Castellà i anglès.  
Permet dissenyar i fer simulació de circuits. Eina versàtil i potent, però requereix cert esforç 
d'aprenentatge. Es pot utilitzar a segon i quart. 
Aquest programari s‟utilitza al centre des de fa uns anys, en Control i automatització i es 
considera un gran recurs de programari que a més es podria introduir a electricitat de segon. 
 
 Wireshark 
 
 

 

WireShark 12 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 1 1 1 0   

B 1 0 0 1 0   

C 0 1 0 0 0   

D 0 1 1 1 0   

E 0 0 0 1 1   

 
Aquest programari no es coneixia al centre ni es feia servir cap similar. Per la puntuació 
obtinguda es considera que pot ser un recurs de programari a fer servir només pel professorat 
o valorar l‟ús, segons el perfil d‟alumnat del curs. Es podria fer servir a segon curs per a la 
unitat didàctica de xarxes de comunicació. 
 
 

http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
http://www.wireshark.org/
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 GNS3 
 
 

 

GNS3 13 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 0 1 1 0   

B 1 0 0 1 0   

C 0 1 1 0 1   

D 0 0 1 1 0   

E 1 0 0 1 1   

 
Aquest programari no es coneixia al centre ni es feia servir cap similar. La puntuació obtinguda 
ens indica un nivell d‟implicació més elevat per treure rendiment de la seva utilització. La 
instal·lació en sistemes GNU/Linux resulta més senzilla, ja sigui des de les fonts de programari 
o baixant el paquet pre-compilat i fent la instal·lació des de la consola o el gestor de paquets de 
la distribució.  
 
En sistemes basats en Windows necessitem instal·lar arxius complementaris dels que 
dependrà el funcionament de l‟aplicació. També necessitarem fer la instal·lació d‟alguns 
paquets d‟imatge comprimits, per accedir a alguns models de maquinari de xarxes. IOS Image 
Es pot fer servir a xarxes de comunicació en segon i en sistemes operatius i xarxes a l‟optativa 
d‟informàtica de quart. 
 
 
 
 PC_SIMU 
 
 

 

PC_SIMU 14 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 0 1 1 0 1   

B 1 1 1 1 0   

C 1 0 1 0 1   

D 0 0 1 1 0   

E 0 0 0 1 1   

 
Aquest programari no es coneixia al centre, ni es feia servir cap de similar, encara que es obra 
del mateix autor que va fer Cade_Simu, J.L. Villanueva M. que amablement ens va contestar 
sobre la gratuïtat dels seus programes i els codis d‟utilització, que només s‟han de sol·licitar 
mitjançant un correu electrònic.  
 
Encara que visualment té un aspecte que podria millorar-se, com a eina de simulació és força 
interessant i ens permet la possibilitat de fer simulacions amb interruptors, detectors, motors, 
cintes transportadores, actuadors pneumàtics, dipòsits, etc.. entre altres coses. Es per tant 
recomanable la seva utilització a, màquines i mecanismes de tercer i a automàtica i robòtica de 
quart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gns3.net/
http://www.gns3.net/download
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
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 Relatran 
 

 

Relatran 23 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 0 1 1 1 1   

B 1 1 1 1 1   

C 1 1 1 1 1   

D 1 1 1 1 1   

E 0 1 1 1 1   

 
Aquest programari no es coneixia al centre, ni es feia servir cap de similar. És el que ha 
obtingut la puntuació més alta de la fitxa d‟avaluació de programari i és que realment a nivell 
didàctic compleix molt bé els seus objectius. Relatran, que ve de Relació de Transmissió és un 
recurs de programari que ens permetrà treballar, a més del que el seu nom indica, amb forces, 
velocitats de gir, etc.. sobre mecanismes. Incorporà molts exercicis i un control de la evolució 
de l‟alumnat sobre el seu aprenentatge. A la seva pàgina web el títol és bastant significatiu: 
“Programa educatiu per a l’àrea de Tecnologia: Mecanismes” 
 
Es pot fer servir perfectament a tercer curs per màquines i mecanismes. 
 
 
CmapTools 
 

 

CmapTools 17 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 1 1 1 1   

B 0 1 1 1 1   

C 1 0 0 0 1   

D 0 0 1 1 1   

E 0 0 1 1 1   

 
Programari prou conegut per a la realització de mapes conceptuals, es pot fer servir a tercer 
com a recurs pels projectes tecnològics. 
 
 
KtechLab 
 

 

KtechLab 15 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 0 1 1 0 1   

B 1 0 1 1 0   

C 1 1 1 0 1   

D 0 0 1 1 0   

E 0 0 1 1 1   

 
Programari prou potent per realitzar simulacions de circuits elèctrics i electrònica digital. En 
algunes distribucions GNU/Linux, no es troba directament als repositoris habituals. Es pot fer 
servir a quart per instal·lacions de l‟habitatge i a simuladors de circuits electrònics. 
 
 
 

http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm
http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm
http://cmap.ihmc.us/download/
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/
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Ksimus 
 

 

Ksimus 10 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 0 1 0 0 1   

B 1 0 0 1 0   

C 1 0 1 0 1   

D 0 0 0 1 0   

E 0 0 0 1 1   

 
Programari prou potent per realitzar simulacions d'electrònica digital. Sembla un projecte sense 
continuïtat des de 2003. En algunes distribucions no es troba directament als repositoris 
habituals. 
 
Scratch for Arduino 
 

 

Scratch for Arduino 19 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 0 1 1 1   

B 1 1 0 1 0   

C 1 1 1 0 1   

D 0 1 1 1 1   

E 1 0 1 1 1   

 
A partir del llenguatge lliure de programació Scratch, visual i molt senzill de fer servir, cosa que 
no li resta potencia i que els autors d‟aquest projecte han fet servir per accedir al control i la 
programació del maquinari lliure arduino. Es pot fer servir a quart en la unitat de disseny, 
construcció i programació de robots. El cost de les plaques arduino és bastant econòmic i per 
tant un factor important a tenir en compte. 
 
Arduino 
 

 

arduino 8 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 0 1 1 0   

B 1 0 0 1 0   

C 0 0 0 0 0   

D 0 0 0 1 0   

E 1 0 0 0 1   

 
Llenguatge i entorn de programació arduino per al maquinari lliure del mateix nom. 
Possiblement sigui més adequada la seva utilització en Batxillerat i per tant s‟hauria de valorar 
segons l‟alumnat i el recorregut plantejat a quart dins automàtica i robòtica, en la unitat de 
disseny, construcció i programació de robots. 
 
 
 
 
 
 
 

http://ksimus.berlios.de/
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
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VirtualBox 
 

 

VirtualBox 18 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 0 1 1 0   

B 1 0 1 1 1   

C 1 1 1 0 1   

D 0 0 1 1 1   

E 1 0 1 1 1   

 
A informàtica de quart podem introduir VirtualBox a Sistemes operatius i xarxes. 
 
Gimp 
 

 

Gimp 20 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 1 1 1 1   

B 1 1 0 1 1   

C 1 1 0 0 1   

D 0 1 1 1 1   

E 1 0 1 1 1   

 
Es pot fer servir a informàtica de quart per treballar, les tècniques de tractament de la imatge 
digital. És programari lliure i molt similar a un programari professional molt conegut. 
 
Impress 
 

 

Impress 17 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 0 1 1 1   

B 1 1 0 1 1   

C 1 0 0 0 1   

D 0 1 1 1 1   

E 1 0 0 1 1   

 
Calc 
 

 

Calc 16 

  
INSTAL·LACIO 

CONFIG. 
INICIAL 

CONTINGUTS I 
OBJECTIUS 

ENFOCAMENT 
PEDAGÒGIC 

INTERACCIÓ 
ALUMNAT   

A 1 0 1 1 1   

B 1 1 0 1 0   

C 1 0 0 0 1   

D 0 1 1 1 1   

E 1 0 0 1 1   

 
Impress i Calc, de la mateixa suite LibreOffice, es poden fer servir a informàtica de quart per 
publicació i difusió de continguts, anant una mica més enllà del que fins ara ja coneixia 
l‟alumnat. 

http://www.virtualbox.org/
http://www.gimp.org.es/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/impress/
http://es.libreoffice.org/caracteristicas/calc/
http://www.libreoffice.org/download
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4. Fitxa tècnica del programari resultant  
 
Desprès d‟analitzar i avaluar el programari, hem arribat a una llista resultant, que no és pas una 
llista única, ni definitiva, és únicament una llista que pot servir com a referència o guia per tenir 
un programari que s‟ajusti el millor possible, al projecte que podem definir per la matèria de 
tecnologia de primer a quart, de l‟Educació Secundària Obligatòria. Podem veure aquesta llista 
a la Fig. 3, representada dins un tablet, amb les icones de cada programari ordenat per fileres i 
cursos de dalt a baix i de primer a quart (optatives de tecnologia i informàtica). 
 
 

 
Fig. 3 – Llista de programari resultant i que es podria fer servir com a recurs en  

l‟adaptació curricular de Centre. 
 

https://lh4.googleusercontent.com/-agPu0kYO-hg/Teyvqh6lK-I/AAAAAAAAAH8/oRmr7rD-c9I/s720/Tablet_Menu_1er.png
https://lh5.googleusercontent.com/-RL5s4UG3XBA/Teyvlp-WaMI/AAAAAAAAAH0/fYwoUpqbFd0/s720/Tablet_Menu_2on.png
https://lh3.googleusercontent.com/-jtbysF91XMs/Teyvp_DjRsI/AAAAAAAAAH4/VyoKntS8ApE/s720/Tablet_Menu_3er.png
https://lh3.googleusercontent.com/-18MbySqCyzI/TeyvzWsFFBI/AAAAAAAAAIA/LLwCxZRbV3k/s720/Tablet_Menu_4rt.png
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A continuació es detalla, cada un dels programaris que formen part de la llista obtinguda, a 
modo de fitxa tècnica, amb les següents característiques: 
 
Nom: Nom de l‟aplicació  
Versió: Versió analitzada i instal·lada 
Adreça web: Adreça principal del fabricant o autor, on podem descarregar l‟aplicació i obtenir 
informació detallada sobre ella. 
Idiomes principals: Idiomes en que com a mínim, trobarem aquesta aplicació 
Sistemes Operatius: Sistemes operatius en les que treballa l‟aplicació. Es fa referència als 
tres sistemes operatius principals, en quant a nombre de persones que els fan servir. Alguna 
aplicació està disponible per altres sistemes, a més dels indicats. 
Puntuació Fitxa d’avaluació: Puntuació obtinguda i de la que es poden veure indicacions de 
cada programari, a l‟apartat 3.6. 
Curs: Curs o cursos al que va dirigit. 
Tipus de continguts: Contingut curricular o bloc principal de continguts a treballar amb el 
programari. 
Objectius: Objectius a assolir amb els continguts relacionats amb cada programari, segons 
dicta el currículum sobre les capacitats que s‟hauran d‟adquirir al llarg de l‟ESO. (DOGC núm 
4915, 2007) 
Competències bàsiques: Competències bàsiques (la numeració guia la trobem a la Fig. 1), 
que es poden treballar, amb l‟ús del programari. 
Característiques: Indicacions generals del que podem realitzar amb el programari, així com 
indicacions o referencies de quin tipus d‟activitats podríem fer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom: Google SketchUp 
Versió: 8.0 
Adreça web: http://sketchup.google.com/  
 
Idiomes principals: Anglès, Castellà, etc.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows i Mac OS 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 21 
Curs: Primer 
Tipus de contingut: Representació gràfica. Disseny d‟objectes, 
obtenció de vistes i animacions. 
Objectius: Utilitzar les TIC per a la representació i disseny d‟objectes.  
Competències bàsiques: 1 a 8 

Característiques: Permet la construcció d‟objectes en tres dimensions, 
de forma molt intuïtiva, a partir del dibuix inicial de cares i arestes, que 
convertim en volums de forma dinàmica.  
 
Es poden obtenir directament les projeccions dels objectes creats o 
importar-los de la galeria 3D, practicar amb les seccions, introduir el 
concepte d‟ombres pròpies i projectades, la perspectiva axonomètrica i 
la cònica, etc.. Podem crear animacions sobre els objectes que 
construïm i exportar-les en format .avi o quadre a quadre. 
 
Podem treballar a escala i amb unitats del sistema internacional de 
forma precisa i natural. 
 
Podem aplicar materials en forma de colors o textures. Tenim la 
possibilitat de fer servir aplicacions de tercers, plugins, per introduir nous 
elements, com ara la realitat augmentada i un llarg, etc.. Amb la realitat 
augmentada el nivell d‟atenció és molt alt, l‟alumnat es mostra molt 
receptiu i amb un grau elevat d‟interacció i col·laboració. 
 
Es considera que amb la utilització d‟aquest programari es poden 
treballar, directa o indirectament, la totalitat de les competències 
bàsiques, inclosa l‟artista i cultural. 
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Nom: Draftsight 
Versió: 11.2.802 
Adreça web:  
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/  
 

Idiomes principals: Anglès, Castellà, etc.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 18 
Curs: Primer i tercer 
Tipus de contingut: Representació gràfica. Dibuix 2D a primer i fases 
d‟un projecte tècnic a tercer. 
Objectius: Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills, tot 
aplicant amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 

Característiques: Amb Draftsight tenim l‟oportunitat de dibuixar plànols 
en 2D de forma pràcticament professional. Trobarem gran quantitat 
d‟informació didàctica i d‟aprenentatge, incloent guies i vídeos, a la web 
del programa. En el cas de primer curs, serà útil fer-lo servir abans 
d‟SketchUP, de forma que l‟alumnat agafi pràctica amb el dibuix a escala 
i la representació en dues dimensions, que utilitzarà més tard amb el 
programari 3D de Google, l‟SketchUp, per convertir aquests elements en 
objectes 3D. 
 
Podem dibuixar objectes en 2 dimensions i practicar el sistema 
d‟acotació, totalment modular i flexible.  
 
Podem imprimir o exportar els nostres dissenys, amb formats estàndard 
de dibuix vectorial com pot ser .dxf i .dwg amb les especificacions de la 
Open Design Alliance. 
 
Es pot treballar en equip, construint peces o elements de certa 
complexitat en forma de “blocs” que es poden compartir i fusionar per 
obtenir l‟element final. També es pot introduir el concepte de capa que 
treballaran en cursos posteriors, amb altres programaris, com ara Gimp. 
 
Ens permetrà dissenyar i enfrontar-nos a part del procés constructiu i 
creatiu d‟un projecte tècnic. La primera vegada que intentem imprimir o 
desar el nostre treball ens demanarà l‟activació del producte gratuït, on 
només haurem d‟indicar una adreça vàlida de correu electrònic. 
 
Trobarem material gratuït de formació en: 
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/learning-resources/  
 
Les competències metodològiques i les personals, son potser les de més 
vinculació, amb l‟ús d‟aquest programari, on hauran d‟aplicar conceptes 
que acaben de veure, com l‟escala, les unitats, l‟acotació, etc..  
 
 
 

http://www.opendesign.com/about
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Nom: West Point Bridge Design Contest  
Versió: 2011 
Adreça web: 
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm  
 
Idiomes principals: Anglès 
Sistema/es operatiu/s: Windows i Mac OS 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 21 
Curs: Primer 
Tipus de contingut: Simulació d‟estructures. Disseny i construcció 
d‟estructures senzilles (els ponts). 
Objectius: Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per 
comprendre el seu funcionament i les funcions que fan, aprendre la 
millor forma d‟utilitzar-los i controlar-los i entendre les raons que 
condicionen el seu disseny i construcció. 
Competències bàsiques: 1 a 7 
 

Característiques: Programa de disseny i simulació estructural de ponts. 
Ens permet crear un pont des de zero o bé fer servir una plantilla 
d‟elements pre-dissenyats.  
 
Podem redimensionar pràcticament qualsevol element estructural, de 
forma i dinàmica i sotmetre‟l a una prova d‟esforços i carregues on un 
camió passa literalment per sobre del pont, per veure si aquest aguanta 
o, les conseqüències que es podrien produir i els elements afectats. 
 
L‟animació es molt instructiva i és un element motivador, permet veure 
quina és la construcció que pot aguantar millor, amb menys despesa 
econòmica, cosa que fa que l‟alumnat s‟impliqui molt en els seus 
dissenys i de forma intuïtiva, va adquirint el concepte de resistència i el 
de flexió. Aquest programari ens serveix també, per fer simulacions 
d‟estructures simples  que més tard podem construir al taller o a l‟aula 
ordinària, amb materials lleugers. 
 
Ens permet veure en tot moment, quin és el cost econòmic de 
construcció del nostre pont i quina vinculació existeix entre ambdós 
paràmetres, resistència i economia. 
 
Com a referència curiosa, cal dir que existeix un concurs nacional a 
EEUU sobre la construcció del millor pont amb el menor cost econòmic. 
 
Podem trobar material addicional o be elaborar-lo nosaltres mateixos 
relacionant amb els ponts, la seva història, construcció, situació, tipus, 
etc.. També hi han webquest interessants, per exemple les de  
(Temprano) que ens poden servir com a material de recolzament o 
ampliació.   
 
Són pràcticament totes les competències bàsiques les que es veuran 
reflectides d‟una forma o altra en la utilització d‟aquest programari i les 
seves parts, però potser una de les més rellevants és la competència en 
el coneixement i la interacció amb el món físic, degut a que treballen 
aspectes teòrics com la resistència i també altres com els econòmics o 
del coneixement particular dels elements que treballen, els ponts, que 
segur que en la majoria de casos es poden afitar amb exemples locals i 
coneguts per tots i totes. 
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Nom: CADe_Simu  
Versió: 1.0 
Adreça web: 
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm  
 

Idiomes principals: Castellà i anglès 
Sistema/es operatiu/s: Microsoft Windows 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 14 
Curs: Segon i quart 
Tipus de contingut: Electricitat. Disseny, construcció i simulació de 
circuits elèctrics. 
Objectius: Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills,.. que 
resolguin el problema plantejat i avaluar-ne la idoneïtat.  
Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva 
viabilitat, i utilitzar recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 
Característiques: Amb CADe_Simu podem dissenyar esquemes 
elèctrics com si treballéssim amb un programa de disseny assistit per 
ordinador (CAD en anglès) i fer una simulació de funcionament dels 
nostres projectes. 
 
Ens permet utilitzar components reals estàndards agrupats per famílies i 
identificats per la seva simbologia i nom. 
 
Podem simular esquemes amb corrent continu o altern, fusibles, 
interruptors, relés, contactors, motors, variadors, etc.. i fer servir 
connexions d‟elements amb cablejat unipolar, tripolar, regletes, etc.. 
 
És una bona eina per entendre el funcionament de circuits mitjançant 
simulacions, que després podem realitzar al taller, amb interruptors, 
regletes i cablejat real. Per realitzar les simulacions de forma correcta, 
haurem de disseny els circuits utilitzant els components i cablejat de 
connexió en lloc dels elements línia, que no ens aportaran cap solució 
efectiva a la simulació. 
 
Aquí podem accedir al seu tutorial, en format .pdf o htm: 
 
http://personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm  
 
Les competències metodològiques i les personals, estan directament 
relacionades amb l‟ús d‟aquest programari, així com les comunicatives, 
ja que hauran d‟aprendre el significat  iconogràfic dels diferents elements 
que es fan servir com a llibreria de símbols i que han de conèixer i 
utilitzar correctament al seus dissenys. 
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Nom: Wireshark  
Versió: 1.4.7 
Adreça web: http://www.wireshark.org/  
 
Idiomes principals: Anglès 
Sistema/es operatiu/s: Windows / Linux / MAC     
Puntuació Fitxa d’avaluació: 12 
Curs: Segon 
Tipus de contingut: Xarxes de comunicació. Entendre el funcionament 
d‟Internet i veure diferents protocols de comunicació. 
Objectius: Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la 
presa de decisions, en l‟execució de tasques i en la recerca de 
solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en 
equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat. 
Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a 
eines de treball habitual, així com gestionar de forma correcta i amb 
seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes 
informàtics adients per a la resolució d‟un problema o per la 
representació i disseny d‟objectes o processos.  
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 
 

Característiques: Analitzador de protocols de xarxa, que ens permet 
veure la entrada i sortida de trames i paquets en una comunicació a 
nivell local o externa. 
 
Podem realitzar un filtratge, en funció de molts paràmetres configurables, 
com per exemple un protocol determinat (ftp, http, smtp, etc..) o un port 
(21, 80, 25, etc..) o moltes altres opcions o combinacions i veure les 
captures en temps real amb la possibilitat de guardar-les en un arxiu i 
examinar-les més tard. 
 
És una manera molt instructiva, de veure el funcionament real de les 
dades en una xarxa, sigui local o sigui Internet i estudiar elements 
importants, com la seguretat de les nostres dades i de com circulen per 
la xarxa un cop han sortit del nostre ordinador. 
 
Es poden treballar de forma transversal, continguts matemàtics i socials, 
es pot treballar el concepte de la seguretat i la privacitat de les dades i 
com d‟important és que es facin servir protocols segurs en les 
comunicacions. 
 
Més informació 
 
Les competències principals relacionades amb aquest programari, són 
les del tractament de la informació i competència digital, la competència 
matemàtica (podem tractar temes com per exemple, el llenguatge 
hexadecimal), competència d‟aprendre a aprendre i la d‟iniciativa 
personal, aquestes dues últimes, implícites al mateix programari que 
ràpidament els crida l‟atenció, sobre les dades que circulen per la xarxa i 
poden capturar i la necessitat d‟analitzar-les i veure quin és el seu 
significat. 

http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_seguridad_analisis_trafico_wireshark.pdf
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Nom: GNS3  
Versió: 0.7.4 
Adreça web: http://www.gns3.net/  
 
Idiomes principals: Anglès, castellà, etc.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 

Puntuació Fitxa d’avaluació: 13 
Curs: Segon, Informàtica de quart 
Tipus de contingut: Xarxes de comunicació. Simulació de xarxes locals 
Objectius: Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i 
Internet com a eines de treball habitual, així com gestionar de forma 
correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els 
programes informàtics adients per a la resolució d‟un problema o per la 
representació i disseny d‟objectes o processos. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 
Característiques: GNS3 és un simulador gràfic de xarxes, que ens 
permet dissenyar una xarxa simple o tan complexa com necessitem i 
veure el seu funcionament real.  
 
També podem fer servir imatges de IOS reals d‟encaminadors Cisco i 
veure com es configura i interacciona un encaminador real, encara que 
això, quedaria fora de l‟àmbit de secundària. 
 
El que realment ens interessa, és poder fer una petita simulació de xarxa 
i veure com es configura a nivell de IP‟s i màscara i el seu funcionament 
lògic. 
 
Podem complementar el treball de simulació amb l‟observació i accés 
d‟elements reals, commutador (switch), encaminador (router), etc.. 
 
El treball de simulació de xarxes, ens dona peu al treball cooperatiu o en 
equips. 
 
Imatges IOS de dynagen: 
http://dynagen.org/tutorial.htm  
 
Les principals competències relacionades amb la utilització d‟aquest 
programari, a més de la matemàtica i la competència digital, és la 
d‟aprendre a aprendre i la del coneixement i la interacció amb el món 
físic. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internetwork_Operating_System
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Nom: PC_Simu  
Versió: 1.0 
Adreça web:  
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm  
 
Idiomes principals: Castellà 
Sistema/es operatiu/s: Microsoft Windows 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 14 
Curs: Tercer i quart 
Tipus de contingut: Màquines, mecanismes i sistemes automàtics. 
Disseny i simulació de circuits electrònics i pneumàtics. 
Objectius: Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el 
desenvolupament econòmic i social, tot cercant propostes solidàries i 
sostenibles. 
Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills,.. que resolguin el 
problema plantejat i avaluar-ne la idoneïtat. Expressar i comunicar idees 
i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzar recursos gràfics 
i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 

Característiques: De manera similar al que fem amb CADe_simu, amb 
PC_Simu podrem dissenyar i fer simulacions d‟entrades i sortides, de 
màquines i mecanismes i elements d‟automàtica i hidràulica, amb 
interruptors, detectors, motors, cintes transportadores, actuadors 
pneumàtics, dipòsits, etc. L‟entorn de treball està una mica obsolet i això 
pot fer que part de l‟alumnat, reaccioni amb cert distanciament inicial. Un 
cop comencin a dissenyar i fer simulacions de determinades situacions i 
mecanismes, el rendiment augmentarà ràpidament i la confiança per 
realitzar procediments reals d‟automàtica i pneumàtica posteriors, a 
l‟aula taller. 
 
El programa també disposa d‟un analitzador analògic i un altre digital. 
 
Aquí podem veure, alguns projectes realitzats amb PC_Simu:  
http://personales.ya.com/canalPLC/proyectos.htm  
 
Aquí podem descarregar arxius d‟exemple: 
http://personales.ya.com/canalPLC/ejemplos1.htm  
 
Amb aquest programari, són les tres competències metodològiques 
(tractament de la informació i competència digital, competència 
matemàtica i competència d‟aprendre a aprendre), les que afecten per 
complert la utilització d‟aquest tipus de programari, seguit de la 
competència d‟autonomia i iniciativa personal. 
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Nom: Relatran  
Versió: 3.5 
Adreça web: 
http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm  
 
Idiomes principals: Català, castellà, euskera, gallec i anglès. 
Sistema/es operatiu/s: Microsoft Windows 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 23 
Curs: Tercer 
Tipus de contingut: Màquines i mecanismes. Comprendre el 
funcionament de diferents mecanismes i les relacions de transmissió i 
transformació de moviment. 
Objectius: Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el 
desenvolupament econòmic i social, tot cercant propostes solidàries i 
sostenibles. 
Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills,.. que resolguin el 
problema plantejat i avaluar-ne la idoneïtat. Expressar i comunicar idees 
i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzar recursos gràfics 
i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
 
 

Característiques: Programa especialment dissenyat per a treballar amb 
mecanismes, a l‟àrea de tecnologia, en educació secundària obligatòria. 
 
Podem treballar el càlcul de forces, avantatges mecànics, diàmetres de 
politges, número de dents de rodes d‟engranatges, relacions de 
transmissió, velocitats de gir i velocitats lineals, màquines simples, etc.. 
 
Incorpora exercicis i exàmens, amb control de temps i d‟evolució de 
l‟alumnat que es pot emmagatzemar en un arxiu. Conté animacions dels 
mecanismes i una versió de demostració d‟un simulador de mecanismes. 
 
És un dels programaris més complerts a nivell didàctic i d‟oferta de 
possibilitats de tots els que s‟han analitzat. El fet de disposar de nivells 
de dificultat per als continguts i activitats, dóna més possibilitats per als 
docents, de cara a atendre a la diversitat de l‟alumnat per aquells que 
necessiten de petites adaptacions. 
 
És una eina de simulació i càlcul amb engranatges, motivadora i amb 
moltes possibilitats i que també es pot complementar molt bé amb 
alguna construcció de mecanismes amb engranatges al taller, com per 
exemple algun kit de muntatge que simula un petit robot de fusta, amb 
engranatges, piles i motor. 
 
En aquest cas, també són les competències metodològiques (totes tres), 
les que afecten per complert la utilització d‟aquest tipus de programari, 
igual que en el cas anterior, seguit de la competència d‟autonomia i 
iniciativa personal. 
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Nom: CmapTools 
Versió: 5.04.02 
Adreça web: http://cmap.ihmc.us/download/  
 
Idiomes principals: Català, castellà, anglès.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 17 
Curs: Tercer 
Tipus de contingut: Mapes conceptuals. Planificació en un projecte 
tècnic. 
Objectius: Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements 
operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir 
determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva. 
Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva 
viabilitat, i utilitzar recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 5 / 6 / 8 
 

Característiques: Disposem d‟una eina d‟aprenentatge constructivista, 
ben coneguda per ajudar-nos a fer mapes conceptuals.  
 
Podem crear fàcilment, jerarquies automàtiques de conceptes que es 
relacionen entre si mitjançant connectors. L‟entorn de treball és simple i 
potent, disposa d‟un àrea de treball, una finestra de vistes i una altra 
d‟estils.  
 
També ens ofereix la possibilitat de treball en un entorn local o bé 
compartir  la nostra feina i treballar en equip, dins la xarxa  mundial de 
documents que comparteixen els usuaris de CmapTools amb el seu 
servidor públic, o fins i tot crear el nostre entorn  o grup de treball, ja que 
CmapTools ens permet modificar el grau de compartició de documents, 
quan aquests els fem públics. 
 
Podem vincular arxius de diferents tipus, com documents de text, 
imatges, pàgines web, etc.. només arrossegant i soltant (drag and drop). 
 
Les competències comunicatives, són les principals competències 
transversals,  que es treballen en fer servir aquest programari. 
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Nom: Ktechlab  
Versió: 0.3.7 
Adreça web:  
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/  
Idiomes principals: Anglès, castellà, etc.. 
Sistema/es operatiu/s: GNU/Linux 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 15 
Curs: Quart 
Tipus de contingut: Electrònica. Disseny i simulació de circuits 
electrònics analògics i digitals. 
Objectius: Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills,.. que 
resolguin el problema plantejat i avaluar-ne la idoneïtat.  
Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva 
viabilitat, i utilitzar recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 
 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 

Característiques: Forma part d‟un projecte lliure  disponible únicament 
per plataformes GNU/Linux. Ens permet dissenyar i simular el 
funcionament de circuits electrònics analògics i digitals, així com la 
possibilitat de programació de microcontroladors.  
 
La finestra principal per crear una nova tasca ens permet diferents 
opcions de programació, però la que ens interessa és la de Disseny i 
simulació de circuits. 

 
Amb aquesta opció, podrem crear els nostres projectes d‟una forma 
gràfica, enllaçant els diferents components, que venen agrupats per 
famílies o tipus i on se‟ns mostra el seu nom i la icona que els 
representa.  
 
Disposa d‟una guia d‟aprenentatge en castellà,  a la web del projecte. 
 

Les competències metodològiques i les personals, es vinculen 
directament de l‟ús d‟aquest programari, així com les comunicatives, 
d‟una banda per la simbologia utilitzada i d‟altra per les diferents 
denominacions que hauran d‟adquirir en quant als noms de nous 
components electrònics, que hauran de conèixer.  
 

http://sourceforge.net/projects/ktechlab/files/ktechlab/user docs/KTechLab_es.pdf/download
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Nom: Scratch for arduino  
Versió: 1.2 
Adreça web:  
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads  
 
Idiomes principals: Català, castellà, anglès, .. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 19 
Curs: Quart 
Tipus de contingut: Automàtica i robòtica. Construcció i programació de 
sistemes automàtics i robots. 
Objectius: Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per 
comprendre el seu funcionament i les funcions que fan, aprendre la 
millor forma d‟utilitzar-los i controlar-los i entendre les raons que 
condicionen el seu disseny i construcció. 
 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 

Característiques: De la combinació del llenguatge de programació 
imperatiu Scratch, creat al MIT Media Lab  i el maquinari lliure 
arduino,  neix un projecte  de la mà de l‟Smalltalk.  
 
Aquesta combinació ens permetrà la programació de plaques arduino i 
per tant , l‟entrada al mòn de la robòtica d‟una forma fàcil, lliure i bastant 
econòmica a nivell de maquinari.  
 
No resulta difícil trobar, diferents kits de plaques arduino.  
 
Podem veure, per posar un exemple real, kits bàsics per uns 39 € i més 
complerts per uns 99 €.  
 
Utilitzant Scratch for arduino (S4A), trobarem una forma simple però amb 
moltes possibilitats de practicar un tipus de programació modular, on 
podem fer servir  variables, funcions, bucles, condicionals, etc.. i triar 
entre fer una simulació dins l‟entorn de programació o bé connectar de 
forma real amb una placa arduino i connectar-li lets, sensors, motors, 
etc.. 
 
Les competències comunicatives i les metodològiques seran les que 
reflecteixin d‟una manera més clara l‟ús d‟un programari en el que faran 
servir un llenguatge icònic de programació  i on les matemàtiques i 
l‟aprendre a aprendre seran un factor molt important, juntament amb la 
competència digital. 
 

http://www.arduino.cc/es/
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Nom: Virtualbox  
Versió: 4.08 
Adreça web: http://www.virtualbox.org/  
 
Idiomes principals: Català, castellà, anglès.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 18 
Curs: Informàtica de quart 
Tipus de contingut: Sistemes operatius i xarxes. Tenir un punt de vista 
general sobre diferents sistemes operatius i la seva forma de treballar i 
comunicar-se 
Objectius: Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el 
desenvolupament econòmic i social, tot cercant propostes solidàries i 
sostenibles. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i 
Internet com a eines de treball habitual, així com gestionar de forma 
correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els 
programes informàtics adients per a la resolució d‟un problema o per la 
representació i disseny d‟objectes o processos. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 
 

Característiques: Aquest programari ens permetrà introduir el concepte 
de virtualització i veure a sistemes operatius i xarxes d‟informàtica de 
quart, com són altres S.O., com treballen i com es comuniquen.  
 
Podem instal·lar S.O. obsolets i que no tenim instal·lats en cap 
ordinador, però que ens interessa veure com funcionaven o alguna 
aplicació específica d‟aquell sistema, fins a instal·lar un sistema operatiu 
actual i que volem provar amb seguretat, mostrar el funcionament d‟una 
distribució específica GNU/Linux, etc.. 
 
Podem veure l‟existència i el funcionament de diferents sistemes 
d‟arxius, de com es crea una partició, de com funcionen determinades 
eines de recuperació de fitxers o de discs sencers, etc. i tot en un entorn 
controlat i segur. 
 
Per últim treballar amb sistemes operatius lliures, veient el gran potencial 
d‟aquests sistemes i estudiant els principis del treball cooperatiu i les 
comunitats d‟usuaris que hi treballen de forma desinteressada. 
 
A part de les competències pròpies o implícites com són les 
metodològiques, es tracten les comunicatives (llenguatge tècnic 
informàtic, altres llengües, sobre tot l‟anglès per qualsevol documentació 
o manual, etc..) i les competències específiques centrades a conviure i 
habitar el món, sobretot la social i ciutadana.  
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Nom: Gimp  
Versió: 2.7 
Adreça web: http://www.gimp.org.es/  
 
Idiomes principals: Català, castellà, anglès,.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 20 
Curs: Informàtica de quart 
Tipus de contingut: Creacions multimèdia. Aplicar tècniques d‟edició 
digital a fotografies i diferenciar-les de les imatges generades per 
ordinador. 
Objectius: Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la 
seva viabilitat, i utilitzar recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 
 
Competències bàsiques: 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 
 

Característiques: Programari lliure d‟edició d‟imatge i fotografia digital. 
Treballa amb filtres, canals i capes, de forma similar a programes 
professionals molt reconeguts i amb magnífics resultats.  
 
Ens deixa la possibilitat de treballar amb multitud d‟arxius gràfics, 
d‟extensions tant comuns com .jpg, .gip, .png i molts altres que es poden 
carregar mitjançant l‟ús d‟aplicacions de tercers, per exemple per llegir 
arxius de càmeres fotogràfiques en format .raw, etc.. 
 
Disposa d‟una gran varietat d‟eines de selecció, modificació, pintura, 
etc.. també ens permet la utilització de macros i plugins. La 
documentació que podem trobar de Gimp és molt àmplia i diversa. 
 
El format d‟arxiu natiu de Gimp és el .xcf 
 
Es poden preparar activitats, que ens ajudin a explorar les diferents 
possibilitats del programa des d‟un punt de vista més lúdic o potser 
orientant-lo a aspectes que siguin motivadors i propers a l‟alumnat, ja 
sigui, amb un enfocament relacionat amb la publicitat, la pintura o la 
fotografia, entre d‟altres. 
 
Es treballen pràcticament totes les competències bàsiques, d‟una 
manera o altra, però sobretot son les comunicatives i en especial 
l‟artística i cultural.  
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Nom: Impress  
Versió: LibreOffice 3.3.2 
Adreça web: http://es.libreoffice.org/descarga/  
 
Idiomes principals: Català, castellà, anglès,.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 17 
Curs: Primer a quart (Informàtica quart) 
Tipus de contingut: Publicació i difusió de continguts. Aprendre 
característiques avançades de presentació multimèdia 
Objectius: Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la 
seva viabilitat, i utilitzar recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 
 

Característiques: Eina per fer presentacions, cada vegada més 
utilitzades per l‟alumnat, que pertany a la suite ofimàtica de LibreOffice i 
també d‟OpenOffice.  
 
Podem crear presentacions fent servir l‟assistent i les plantilles 
predeterminades. Ens permet incloure imatges, so, vídeo, plugins, etc.. 
També disposem de llibreries d‟imatges lliures de drets, com és el cas de 
la Open Clipart Library, que podem instal·lar per fer servir amb tota la 
suite ofimàtica. 
 
El format natiu (de tota la suite) és l‟ODF, Open Document Format, i 
l‟extensió d‟Impress és .odp. Podem llegir i desar les nostres 
presentacions en altres formats, ja siguin oberts, com de tipus propietaris 
i exportar a altres tipus d‟arxiu, entre d‟altres, .html o xhtml, .pdf (Portable 
Document Format), .swf (Macromedia Flash) i moltes extensions 
diferents d‟arxius d‟imatge (.jpg, .bmp, .gif, .png, etc,..).  
 
Es treballen pràcticament totes les competències bàsiques, d‟una 
manera o altra, però sobretot son les comunicatives les que estan més 
lligades a aquest tipus de programari i en especial la comunicativa 
lingüística i audiovisual. 
 
 

http://www.openclipart.org/
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Nom: Calc  
Versió: LibreOffice 3.3.2 
Adreça web: http://es.libreoffice.org/descarga/  
 
Idiomes principals: Català, castellà, anglès,.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 16 
Curs: Primer a quart (Informàtica quart) 
Tipus de contingut: Publicació i difusió de continguts. Aprendre 
característiques avançades del full de càlcul. 
Objectius: Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i 
Internet com a eines de treball habitual, així com gestionar de forma 
correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els 
programes informàtics adients per a la resolució d‟un problema o per la 
representació i disseny d‟objectes o processos. 
 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 

Característiques: Calc també és el full de càlcul de la suite ofimàtica 
LibreOffice i OpenOffice, i l‟alumnat l‟haurà fet servir al llarg de l‟ESO, no 
només en tecnologia, sino en totes les matèries i cursos.  
 
En informàtica de quart, dins l‟apartat Publicació i difusió de continguts, 
l‟alumnat podrà experimentar i treballar funcions avançades d‟utilització 
del full de càlcul.  
 
Podrem treballar amb la utilització de fórmules més elaborades, macros, 
anàlisi de taules estadístiques, importació i exportació de dades, 
formularis, gràfics i diagrames, etc.. però sobre tot és important que 
l‟alumnat aprengui la importància que té la correcta utilització d‟un full de 
càlcul com a eina de suport per a la resolució de problemes, 
independentment  del full de càlcul utilitzat. 
 
Es treballen la majoria de les competències bàsiques, d‟una manera o 
altra, però en aquest cas és la competència matemàtica, dintre de les 
metodològiques, la que adquireix un major grau d‟importància i 
notorietat. 
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5. Conclusions 
 
 
Aquest Treball Final de Màster, ha estat una bona excusa per fer un recull de recursos per 
l‟àrea de tecnologia, seguint una adaptació curricular de Centre (encara que no hi ha moltes 
diferències, respecte al Currículum oficial) i afitar-los d‟alguna manera.  
 
Avui dia es fàcil trobar informació de qualsevol cosa, però a vegades el més complicat, és 
posar ordre a la informació que necessites i això era el que jo no trobava en lloc. Volia un 
recorregut al llarg de l‟ESO que em digues quins recursos TIC o de programari, es podrien fer 
servir en cada moment. Havien de ser didàctics, integrats amb el Currículum, amb els 
continguts, ser eines i no pas finalitats, ser motivadores, complir amb bona part de les 
competències bàsiques i un llarg etc.. que necessitava provar i veure des de molts perspectives 
diferents, per adonar-me de l‟important que és fer servir la tecnologia (en aquest cas les TIC) 
dins l‟aula de tecnologia, com és d‟important fer servir el taller o com és el veure fotografies i 
fer-les, per aprendre fotografia.  
 
Al final tot canvia molt ràpid i potser el que serveix en aquests moments, no servirà d‟aquí a uns 
anys, o estarà obsolet o substituït per altres coses, però d‟alguna forma s‟havia de començar a 
construir aquest racó de programari, aquesta petita guia, que després cadascú el pugui fer 
seva i utilitzar a la seva manera i amb les seves pròpies activitats.  
 
Aquest TFM s‟ha fet de forma inicial en un bloc, tancat a tothom excepte a les persones que 
feien el seguiment del meu treball, es troba a l‟adreça http://recursos-tec.blogspot.com que 
m‟agradaria continuar o bé reobrir en un altre lloc, per aprofitar la idea original del treball, 
actualitzar-lo i obrir-lo a tothom, per poder compartir idees, activitats, pràctiques, etc.., de forma 
que no es quedi en un objecte de treball estàtic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://recursos-tec.blogspot.com/
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6. Glossari 
 
 
Codi obert o Open source: Aquell que permet l‟accés al seu codi font. Normalment va lligat al 
concepte de programari lliure, encara que no té perquè ser així en tots els casos, ja que ens 
podem trobar amb programari de codi obert que no ens permeti la seva modificació i lliure 
distribució. 
 
Copyleft: Al contrari que el copyright, el copyleft defensa utilitzant la llei, que a partir d‟un 
conjunt de llicències per a diferents tipus d‟obres originals, aquestes es puguin fer-ne ús, 
modificar-les i tornar-les a distribuir de la mateixa forma. La GPL és una llicència d‟aquest tipus, 
que es fa servir en el cas del programari. 
 
Copyright: Protecció de la llei de cada país als drets d‟autor de les seves obres originals. 
 
Freeware: Programari gratuït que no té perquè ser lliure ni accessible al seu codi font. 
 
Llicencia GNU/GPL: General Public License o llicència pública general aplicada al programari i 
que defensa els principis i llibertats del programari lliure i no permet la distribució d‟arxius 
binaris o executables, si no venen acompanyats o indicat la forma d‟obtenció del seu codi font. 
 
Programari lliure: Segons la Free Software Foundation, aquest tipus de programari haurà de 
permetre les següents llibertats o principis: 
 

 Llibertat d‟execució per a qualsevol ús 

 Llibertat d‟accés al codi font, a veure el seu funcionament, modificar-lo o adaptar-lo. 

 Llibertat de redistribuir-lo. 

 Llibertat de millora i nova distribució amb les mateixes llibertats anteriors. 
 

 
Programari propietari o privatiu: Tot aquell programari que no es lliure i per tant no permet 
l‟accés al seu codi font, ni la lliure modificació i/o adaptació. 
 
Shareware: Programari normalment de prova, amb limitacions de funcionalitat o de temps i del 
que existeix una versió complerta i de pagament. 
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7.2. Adreces de recursos consultats 
 
Llistat de les adreces dels recursos consultats, per elaborar la llista prèvia de programari, 
ordenats per ordre alfabètic amb classificació de contingut i tipus de recurs.  
 
 
280 Slides. Publicació i difusió de continguts. En línia 
http://280slides.com/ 
 
Adobe Photoshop. Tractament de la imatge digital. Programari 
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html 
 
Arduino, llenguatge. Programació de robots. Programari 
http://arduino.cc/es/Reference/HomePage 
 
Brinkpad. Publicació i difusió de continguts. En línia 
http://www.brinkpad.com/ 
 
CadeSimu. Electrònica. Programari 
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm 
 
CmapTools. Els projectes tecnològics. Programari 
http://cmap.ihmc.us/  
 
Com funcionen les coses 2.0. Mecanismes. En línia 
http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/  
 
Consum elèctric d‟una vivenda. Energies. Applet 
http://www.article19.com/shockwave/ph.htm 
 
Controla. Energies. Joc en línia 
http://www.ree.es/educacion/controla/ 

http://280slides.com/
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
http://arduino.cc/es/Reference/HomePage
http://www.brinkpad.com/
http://personales.ya.com/canalPLC/cade_sim.htm
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http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/
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http://www.ree.es/educacion/controla/
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DesignSoft. Edison. Electrònica i electricitat. Programari 
http://www.edisonlab.com/Spanish/edison/ 
 
DraftSight. Dibuix assistit per ordinador – 2D. Programari 
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/ 
 
EnerCities. Energies. Joc en línia 
http://www.enercities.eu/ 
 
Energies alternatives. Energies. Animacions en línia 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1080 
 
Engranatges. Mecanismes. Applet en línia 
http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/  
 
EyeOS. Escriptori web. En línia 
http://www.eyeos.org/ca/ 
 
Falstad. Electrònica. Applet en línia 
http://www.falstad.com/circuit_es/ 
 
Gimp. Tractament de la imatge digital. Programari 
http://www.gimp.org.es/  
 
Glogster. Creació de continguts, publicacions i presentacions. En línia 
http://www.glogster.com/ 
 
GNS3. Xarxes de comunicació. Programari 
http://www.gns3.net/ 
 
Google Docs. Creació de continguts, publicacions i presentacions. En línia 
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/presentations/  
 
Google Sites. Creació de continguts, publicacions i presentacions. En línia 
http://www.sites.google.com/site 
 
Google SketchUp. Dibuix assistit per ordinador – 3D. Programari 
http://sketchup.google.com/ 
 
KivaNS. Xarxes de comunicació. Applet en línia 
http://disclab.ua.es/kiva/ 
 
Ktechlab. Electrònica. Programari 
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/ 
 
LibreOffice. Creació de continguts, publicacions i presentacions. Programari 
http://www.libreoffice.org/ 
 
National Instruments Multisim. Electrònica. Programari 
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3662 
 
OpenOffice. Creació de continguts, publicacions i presentacions. Programari 
http://es.openoffice.org/  
 
Packet Tracer. Xarxes de comunicació. Programari 
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/PacketTracer.html 
 
PcSimu. Mecanismes. Programari 
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm  

http://www.edisonlab.com/Spanish/edison/
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
http://www.enercities.eu/
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1080
http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/
http://www.eyeos.org/ca/
http://www.falstad.com/circuit_es/
http://www.gimp.org.es/
http://www.glogster.com/
http://www.gns3.net/
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/presentations/
http://www.sites.google.com/site
http://sketchup.google.com/
http://disclab.ua.es/kiva/
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/
http://www.libreoffice.org/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3662
http://es.openoffice.org/
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/PacketTracer.html
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm
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Phun. 2D Physics Simulator. Mecanismes. Programari 
http://www.phunland.com/wiki/Links  
 
Pixlr. Tractament de la imatge digital. En línia 
http://pixlr.com/  
 
Prezentit. Publicació i difusió de continguts. En línia 
http://prezentit.com/ 
 
Prezi. Publicació i difusió de continguts. En línia 
http://prezi.com/#prezi 
 
ProfiCAD. Electricitat. Programari 
http://es.proficad.com/ 
 
QCAD. Dibuix assistit per ordinador – 2D. Programari 
http://www.ribbonsoft.es/ 
 
Relatran. Mecanismes. Programari 
http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm 
 
Scratch For Arduino. Programació de robots. Programari 
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads 
 
Scribd. Publicació i difusió de continguts. En línia 
http://es.scribd.com/  
 
SlideShare. Publicació i difusió de continguts. En línia 
http://www.slideshare.net/ 
 
The LiveCD List. Sistemes Operatius. Portable 
http://www.livecdlist.com/ 
 
Virtualbox. Sistemes Operatius i xarxes. Programari 
http://www.virtualbox.org/  
 
West Point Bridge Design Contest. Estructures. Programari 
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm 
 
Wikimedia Commons. Creació de continguts, publicacions i presentacions. En línia 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 
 
WireShark. Xarxes de comunicació. Programari 
http://www.wireshark.org/ 
 
Xfig. Dibuix vectorial i mapa de bits. Programari 
http://xfig.org/ 
 
Yenka. Electrònica i electricitat. Programari 
http://www.yenka.com/ 
 
 
 
Nota: El programari, maquinari i dispositius als que es fa referència en aquest treball, estan subjectes a les seves 
llicències respectives, dels seus propietaris o autors. La llista final de programari es una llista de programari gratuït, 
amb independència del tipus de llicència, sistema operatiu, etc.. no obstant és important recordar l‟obligació i 
responsabilitat que té cada persona física, empresa o institució en llegir els contractes o acords de llicència i ús de cada 
programari ,en el moment en que els vulgui fer servir, sobretot dins de les aules, per tant la informació aquí continguda i 
excepte error u omissió, podria veure‟s modificada en el temps i per tant no es vinculant de cap responsabilitat derivada 
d‟un ús incorrecte. 
 

http://www.phunland.com/wiki/Links
http://pixlr.com/
http://prezentit.com/
http://prezi.com/#prezi
http://es.proficad.com/
http://www.ribbonsoft.es/
http://personales.ya.com/jdellunde/relaan.htm
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads
http://es.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.livecdlist.com/
http://www.virtualbox.org/
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.wireshark.org/
http://xfig.org/
http://www.yenka.com/
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