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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

En aquest treball es presenta una programació didàctica per l’àrea de tecnologia a 3er d’ESO 
que té, com a objectiu principal, treballar en el desenvolupament integral de les competències 
bàsiques (competències comunicatives, metodològiques i personals) i les competències 
específiques de l’assignatura de tecnologia.  

Els estudiants treballaran les seves habilitats i destreses personals, com la capacitat de 
treballar en grup, saber organitzar-se, aprendre a argumentar opinions i punts de vista, 
respectar altres opinions, expressar-se amb fluïdesa i precisió, etc. I també aspectes més 
propis de la tecnologia, com desenvolupar una visió crítica sobre el seu entorn, el respecte al 
medi ambient, la producció de residus, el consum de les comunicacions o les repercussions del 
desenvolupament tecnològic e industrial.  

Per treballar amb aquest propòsit, s’ha dissenyat una programació de 60 sessions amb una 
amplia presència d’activitats i metodologies innovadores que es fonamenten en el treball 
cooperatiu. Trobem activitats d’anàlisi d’objectes reals, puzles, aprenentatge basat en projectes 
o debats.  
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2. METODOLOGIES 
 

Una de les característiques essencials d’aquest treball és la gran diversitat de metodologies 
utilitzades. Hi han programades sessions expositives, d’anàlisis d’objectes, ABP, cooperatives, 
etc. A continuació es donen una sèrie de guies e indicacions per a dur a terme les diferents 
activitats proposades. 

 

Metodologia expositiva  

Les classes expositives o “classes magistrals” responen a una sèrie de característiques. El 
primer tret característic és la fragmentació del bloc expositiu. Nombrosos estudis senyalen que 
la capacitat d’atenció disminueix de forma dràstica passats els 12 – 15 minuts. Per evitar 
aquest descens, les sessions expositives estan estructurades en tres o quatre blocs de 10 a 15 
minuts amb els que es divideix l’exposició. Entre cada bloc s’encarrega al alumne una activitat 
individual o en grup, amb un durada de 3 o 4 minuts.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

( Fig.1. Font: Classes amb Grups Informals d’Aprenentatge Cooperatiu (GACI), Joan Domingo) 

 

Les tasques assignades poden ser donar resposta a una pregunta,  resoldre un problema 
senzill, fer un comentari sobre la teoria, conceptes o informació que s’hagi donat, relacionar la 
informació actual amb coneixements previs. 

Una altre característica interessant són els exercicis pensats per ajudar als estudiants a retenir 
e integrar la informació apresa durant la sessió i organitzar els seus coneixements. Es pot 
demanar un resum-d’un-minut' (one minute paper), on es demana als estudiants que escriguin 
un petit resum al final de cada classe on descriguin la cosa més important que hagin après i la 
qüestió sense resposta més important que encara tinguin. Això ajuda als estudiants a enfocar-
se en els temes centrals del curs.  

També es pot demanar fer una revisió d'apunts en parelles o grups, on els estudiants posen en 
comú els apunts presos i verifiquen que tots disposen dels punts essencials. A més de fer un 
repàs, els alumnes comproven els diferents estils de prendre apunts i poden adoptar 
característiques d’altres companys. 

 

Aprenentatge cooperatiu 

En aquesta metodologia les interaccions socials que s'estableixen en el procés 
d'ensenyament/aprenentatge entre l'alumnat juguen un paper clau en la construcció del 
coneixement.  

Quan un alumne interacciona amb un altre per a explicar allò que ha après, a més de 
desenvolupar habilitats comunicatives, es veu obligat a organitzar les seves idees, afinar el seu 
coneixement i és capaç de percebre les seves errades i carències.  

Si una classe dura una hora, es poden destinar quatre blocs de 10 minuts de tema expositiu 
i quatre blocs de 5 minuts pel treball intermedi o quatre de 12 minuts i tres de 4 minuts. 
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El treball cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de procediments 
d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups on els alumnes 
treballen conjuntament de forma coordinada per tal de resoldre les tasques acadèmiques i 
aprofundir en el seu aprenentatge. En les activitats programades es treballarà amb el que es 
coneix com grups informals, que són uns grups de grups de curta durada de dos a quatre 
estudiants que s’uneixen per fer una tasca concreta. En la següent tasca el grup canvia. 

Els objectius són la millora de les relacions entre estudiants, entre aquests i el professor, 
afavorir l’aprenentatge i crear una interdependència positiva entre estudiants. 

Per que el treball cooperatiu tingui èxit, és important seguir unes directius establertes. El primer 
que cal saber és que cal requerir als grups la producció d'un resultat específic del qual 
s’avaluaran els resultats. Si no se’n demanés es crearia un sentiment de frustració que es pot 
traduir en apatia i pèrdua d’interès. És important tenir paciència, i començar amb tasques fàcils 
per què els alumnes adquireixin experiència i pràctica amb aquest tipus de sessions. També cal 
pensar en canviar els grups amb una certa freqüència per evitar que caigui en dificultats 
inherents als grups (tancar-se i no compartir, establir relacions de dependència unidireccional, 
establir relacions de rivalitat, etc.) 

 

ABP 

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia que utilitza un  conjunt d'activitats 
al voltant d'una situació, escenari o problema, amb la finalitat que  l'estudiant aprengui a buscar, 
analitzar  i utilitzar  la informació i ha integrar  el coneixement.  

Per tal de que aquest aprenentatge funcioni s’han de tenir en compte diferents aspectes. Un 
control estricte de la temporització, especialment important fins que els alumnes no obtenen una 
maduresa suficient. Cal portar un control exhaustiu del temps, establint fases i entregues parcials 
per assegurar que acabaran la tasca. Mentre dura l’activitat, el professor exerceix de revisor i 
supervisor de cada projecte, dona un cop de mà si escau i fa veure al alumne que, en tot 
moment, s’està pendent de la seva feina.  

L’avaluació és un punt vital per l’èxit de l’activitat. L’alumne ha d’ésser conscient que no 
s’avaluarà la seva fenia segons el producte final, sinó que aquesta supervisió del professor, 
entregues parcials, preparació inicial, etc. repercutirà directament en la seva nota. 

L’últim aspecte a remarcar es com actuar davant d’uns ritmes d’aprenentatge heterogenis. 
Aquest tipus d’activitat enriqueix molt aquesta diversitat però el professor ha de preparar una 
sèrie de material prèviament perquè la tasca funcioni correctament. Plantejar diferents 
problemàtiques o projectes per als diversos grups/alumnat, preparar material d’ampliació i reforç 
per utilitzar-ho en qualsevol moment, pautar més i facilitar més material al alumne que ho 
necessiti i donar una certa flexibilitat en la realització del projecte (no en el planning del professor 
però si en la possibilitat de combinar la tasca entre casa i el centre), etc.. 

 

 Puzle 

El mètode puzle és una variant del aprenentatge cooperatiu. En aquesta metodologia es 
constitueixen equips de treball (de 4-6 alumnes) anomenats "grup base", en què cada membre 
es tornarà expert en un tema per explicar després als seus companys de grup. 

El procés és el següent; primer es formen els grups base i es dóna un numero diferent a cada un 
dels membres del "grup base" (1, 2, 3 i 4). Llavors es separen els membres del grup base i es 
reagrupen els alumnes en funció del nombre que els ha tocat, formant així els grups d'experts 
(per exemple, tots els alumnes "3" dels grup base originals formessin un mateix grup d'experts). 
Un cop al grup d'experts, els alumnes treballen un mateix tema i intenten, entre tots, veure com 
explicar-ho millor. Finalment, els alumnes tornen al seu "grup base original i cada un explica als 
seus companys el tema que ha estat treballant en el seu grup d'experts. 

 

 Anàlisis d’un objecte  

Amb aquesta metodologia es fa interaccionar al alumne amb un objecte real i aplicar els 
coneixements teòrics en la comprensió i anàlisis del seu funcionament. D’aquesta manera, els 
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estudiants poden aplicar els coneixements adquirits al aula, i trobar una aplicació pràctica als 
seus coneixements. Es pot utilitzar tant objectes reals, com d’anàlisis d’una bicicleta en l’estudi 
de mecanismes o el d’una cadira en l’estudi d’estructures, o objectes audiovisual, com el visionat 
d’una fotografia d’una grua el l’anàlisi d’estructures o el vídeo del funcionament de la direcció 
assistida d’un vehicle en l’estudi de mecanismes. 

 

 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES  

 
 
Com s’ha plantejat en la introducció, l’objectiu bàsic d’aquesta programació és 
desenvolupament integral de les competències bàsiques. Aquí es desenvolupen la manera com 
s’aborden les diferents competències en les diferents activitats proposades. 

 

Comunicativa, lingüística i audiovisual 

La competència comunicativa està present al llarg de tota la programació en diferents sessions 
on els alumnes hauran d’interactuar, exposar, debatre i llegir textos.  

La capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) és present en totes les 
activitats cooperatives. Els alumnes han d’aprendre les estratègies necessàries per interactuar 
d’una manera adequada. També es treballa durant les sessions de debat, on han de raonar i 
argumentar punts de vista i està especialment present en les activitats de puzle, on els alumnes 
són els encarregats de transmetre la informació als seus companys. 

L’expressió escrita es treballarà en diferents entregues d’informes, on els alumnes hauran 
d’entregar i sintetitzar les reflexions treballades durant els debats. També es presentaran 
informes i és faran pòsters per penjar al institut en les activitats ABP, i es presentaran informes 
tècnics en els projectes de taller. 

L’expressió oral en públic i el llenguatge audiovisual i corporal, és treballarà en les exposicions 
que els alumnes facin davant dels companys de classe al llarg de tot el curs.  

 

Competències artística i cultural   

Tots els temes tractats es posen en un context històric per traslladar una visió de la seva 
importància en l’evolució cultural. En les màquines simples es destaca la figura d’Arquímedes, 
en les comunicacions Ada Byron, especialment important ja que és un dels grans referents 
femenins que han fet una aportació determinant a la ciència. Amb les estructures, es dona una 
especial rellevància a la obra de Gaudí, també està programat un monogràfic sobre Leonardo i 
les seves màquines antigues. 

 

Tractament de la informació i competència digital 

L’ordinador serà una eina recorrent en múltiples activitats dissenyades. En les activitats ABP, 
els alumnes hauran de cercar informació a la xarxa i s’aprofitarà per transmetre una actitud 
crítica i reflexiva sobre la veracitat i procedència de la informació. A més es treballarà amb el 
processador de textos per fer informes i maquetar pòsters (es donarà l’opció d’utilitzar InDesign 
als alumnes que vulguin ampliar) i el Power Point en les presentacions. 

També és treballarà el seu funcionament en la unitat de -Comunicacions-, i és debatrà, entre 
altres, sobre d’influència del algoritme Google en la manera en que rebem la informació, o una 
discussió sobre els avantatges en inconvenients del control del contingut a Internet.  

 

Matemàtica  

El càlcul també estarà present en la majoria d’unitats; la freqüència i d'amplitud d’ona, 
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càlculs de forces i les lleis que intervenen en les màquines simples, la comprensió correcta 
dels tipus de forces, càrregues i esforços en estructures i el càlcul de velocitats, relacions de 
transmissió, moments de força en mecanismes.  

 

Aprendre a aprendre 

Es treballarà la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se i el maneig eficient d’un conjunt de 
recursos i tècniques de treball per que els alumnes adquireixin bons hàbits d’estudi.  La 
diversitat de tasques permetrà que l’alumne pugui treballar en un marc en que es senti còmode, 
donant sempre una sèrie d’alternatives i marge d’elecció al alumne per adaptar la tasca a les 
seves necessitats. Mitjançant els treballs cooperatius i especialment els tipus puzle, es pretén 
crear una interdependència positiva que estimuli al alumne a aprendre per poder col·laborar 
amb els seus companys.  

 

Autonomia i iniciativa personal  

L’adquisició d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, 
perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), són el pilar 
fonamental de la majoria d’activitats. L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i haurà 
d’afrontar problemes, demorar la satisfacció immediata, aprendre de les errades, etc. 
S’intentarà que els alumnes adquireixin una autonomia e iniciativa creixent. Es començarà 
tutoritzant i pautant molt les activitats i a mesura que agafin maduresa s’anirà donant cada cop 
més autonomia.  

  

Coneixement i interacció amb el món físic 

L’alumne aprendrà a interpretar molts aspectes del un món que l’envolta; el funcionament de 
les diferents formes de comunicació, de maquines i mecanismes, estructures, etc. 

Mitjançant debats i activitats d’anàlisis s’intentarà dotar al estudiant de valors i criteris ètics 
associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic i que siguin conscients de d’influència de 
les tecnologies en el seu entorn pròxim. 

 

Social i ciutadana 

Activitats ABPs i debats estan enfocats a que els alumnes coneguin i reflexionin sobre 
problemes relacionats amb la tecnologia i com afrontar els conflictes derivats emprant el judici 
ètic, actuant amb criteri propi i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable. Medi 
ambient, problemes de subministrament d’aigua i aliments, la generació de residus en el món 
occidental, l’enviament de residus als països del tercer món, formaran part d’aquestes 
sessions. 
 

4. CONTINGUTS 

 

A la hora de triar els continguts, s’ha tingut present l’estipulat per el currículum - Decret 
143/2007 -, de 26 de juny, que estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria (ESO). S’aborden els temes de les comunicacions, les estructures, el 
projecte tecnològic, les maquines simples i mecanismes de transmissió de moviment.  
 
La programació està organitzada per sessions. En cada sessió s’especifica quin és el contingut 
que és donarà, amb quina metodologia és farà (met) on podem trobar exposició magistral 
(mag), puzle (puz), debat (deb), activitats cooperatives (coop), exposició dels alumnes al resta 
de la classe (Exp), ABP, projectes de taller (proj) o anàlisis d’objectes (obj). També 
s’especifiquen les activitats que es duran a terme a classe, com i sota quins criteris s’avaluarà 
cada sessió. 
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Ses Met Objectius  Continguts  Activitats  Avaluació  Criteris avaluació  

S1 Mag 

Deb 

Donar expectatives sobre el que 
es tractarà a l’assignatura.  

Crear una via de contacte on-line 
professor - alumnes. 

Tots els associats als debats* 

Les particularitats del aula 
d’informàtica. 

El correu electrònic. 

Introducció a la concepte tecnologia. 

Exposició magistral. 

Creació d’un grup de correu per 
tenir una via de comunicació 
personal. 

Debat 1: Què és tecnologia? 

Entrega de 
reflexió sobre el 
significat de 
tecnologia. 

Opinió personal i raonada, 
que inclogui com a mínim  
els punts tractats a classe. 

S2 Mag 

Deb 

Donar a conèixer el funcionament i 
el que s’espera potenciar amb 
diferents tipus de metodologies. 

Tots els associats als debats * 

Concepte de competències 
bàsiques 

Explicar les diferents metodologies 

Explicar l’avaluació del curs. 

Exposició magistral. 

Debat 2: -Importància de les 
competències bàsiques en 
l’educació-. 

Entrega de 
reflexió sobre la 
importància de 
les competències 
bàsiques. 

Opinió personal i raonada, 
que inclogui com a mínim  
els punts tractats a classe. 

Els associats als debats ** 

LES COMUNICACIONS 

S3 Coop Aprendre a cerca informació. 

Crear usuaris avançats 
(processador de text). 

Adquirir una opinió formada sobre 
el topic tractat. 

Tots els associats al treball 
cooperatiu*. 

Treball: Comunicacions passat, 
present i futur I. 

Llegir el fragment pertinent. 

Cercar informació a la xarxa i 
contrastar-la. 

Crear un document de text per 
preparar l’informe. 

Entregar informe. 

Confecció d’una 
presentació. 

Ús d’informació 
contrastada. 

Opinió personal i raonada. 

Tots els associats al treball 
cooperatiu**. 

S4 Deb. Desenvolupar una actitud crítica 
davant d’influència i l’ús de les 
comunicacions. 

Repassar coneixements prèvies 

Reflexió sobre d’influència en la 
societat dels avenços en les 
comunicacions. 

Reflexió sobre el seu ús 
responsable. 

Debat 3: Les comunicacions Entrega de 
reflexió sobre la 
importància e 
influència en els 
canvis socials de 
la comunicació. 

Opinió personal i raonada, 
que inclogui com a mínim  
els punts tractats a classe. 

S5 Coop Dominar el funcionament del 
processador de text i el 
PowerPoint. 

Tots els associats al treball 
cooperatiu*. 

Treball: Comunicacions passat, 
present i futur II. 

Crear un Power Point amb unes 
premisses determinades 
(efectes, fons de pantalla, 
titulars...). 

Entregar informe. 

Confecció d’una 
presentació 

Presentació elaborada i que 
compleixi el requisits 
establerts. 

Tots els associats al treball 
cooperatiu**. 

S6 Mag Identificar la telecomunicació com 
un sistema de comunicació a 
distància i caracteritzar-la. 

Sistemes de transmissió amb fils i 
sense fils. 

Ones: identificació com a medi de 
transport de la  informació. 

Emissió, transducció i processament 
del senyal en les telecomunicacions. 

Exposició magistral. 

Exercicis per classificar els 
sistemes de telecomunicació. 

 

 

Examen S20 Saber caracteritzar les 
telecomunicacions. 

Diferenciar entre sistemes 
de comunicació. 
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Ses Met Objectius  Continguts  Activitats  Avaluació  Criteris avaluació  

S7 Exp Tots els associats a les 
exposicions orals*. 

Exposicions orals: Comunicacions 
passat, present i futur III. 

Exposar oralment. 

 

Avaluació 
presentació i co-
avaluació 

Tots els associats a les 
exposicions orals**. 

S8 Mag Conèixer i saber calcular les 
diferents magnituds d’una ona. 

 

L’espectre electromagnètic: 
definició, aplicacions i abast de les 
ones. 

Exposició magistral. 

Demostració amb el 
freqüencímetre. 

Resoldre exercicis d’ones. 

Examen S20 Comprensió de l’espectre 
electromagnètic. 

Calcular amb precisió les 
diferents magnituds. 

S9 Coop Reflexionar sobre la necessitat 
de contrastar i qüestionar la 
informació que trobem a 
Internet. 

Treball: Les dues cares d’Internet. Buscar dues opinions o 
definicions contraries sobre una 
mateixa qüestió. Reflexionar 
sobre les causes i les 
implicacions. 

Activitat amb les 
pàgines 
estudiades i una 
reflexió. 

Opinió personal i raonada. 

Tots els associats al treball 
cooperatiu**. 

S10 Puz Analitzar els diferents tipus de 
comunicacions amb fils i sense 
fils. 

Tots els associats als puzles*. 

Anàlisi de les comunicacions I: 
telègraf, telèfon, radio i televisió.  

Avantatges i inconvenients en 
diferents tipus de telecomunicació. 

Puzle 1: Telègraf, telèfon, radio i 
televisió I. 

Lectura d’un text tècnic. 

Treball amb grups d’experts. 

Test S12. Diferenciació entre sistemes 
de comunicació. 

Tots els associats als 
puzles**. 

S11 ABP Tenir coneixement dels 
problemes mediambientals que 
pateix el planeta. 

Tots els associats als ABP*. 

ABP: Problemes de la terra I. Llegir lectures associades. 

Cercar informació i contrastar-la. 

Crear un document de text Din3 
per preparar el pòster. 

Pòster per penjar 
al institut. 

Presentació 
PowerPoint (PP) 

Obtenir informació i dades 
contrastades. 

Tots els associats als ABP**. 

S12 Puz Analitzar els diferents tipus de 
comunicacions amb fils i sense 
fils. 

Tots els associats als puzles*. 

Anàlisi de les comunicacions I: 
telègraf, telèfon, radio i televisió.  

Avantatges i inconvenients en 
diferents tipus de telecomunicació. 

Puzle 1: Telègraf, telèfon, radio i 
televisió II. 

Repàs amb grup d’experts. 

Exposició de cara els companys 
del fragment teòric corresponent. 

Test. Diferenciació entre sistemes 
de comunicació. 

Tots els associats als 
puzles**. 

S13 ABP Tenir coneixement dels 
problemes mediambientals que 
pateix el planeta. 

Tots els associats als ABP*. 

ABP: Problemes de la terra II. Cercar informació i contrastar-la. 

Crear un document de text Din3 
per preparar el pòster. 

Pòster per penjar 
al institut. 

Presentació PP. 

Obtenir informació i dades 
contrastades. 

Tots els associats als ABP**. 
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Ses Met Objectius  Continguts  Activitats  Avaluació  Criteris avaluació  

S14 

Mag Conèixer els avantatges i 
inconvenients de diferents tipus 
de comunicacions.. 

Conèixer l’efecte doopler i les 
seves aplicacions. 

Conèixer el funcionament del 
telèfon mòbil i el GPS. 

Anàlisi de les comunicacions II: 
telefonia mòbil, sistemes de 
posicionament global i sistemes de 
teledetecció. 

Efecte doopler. 

Exposició magistral. 

Reflexions sobre avantatges i 
inconvenients de diferents tipus 
de comunicacions. 

Identificació del funcionament de 
la telefonia mòbil, GPS i 
teledetecció. 

Examen S20 Descripció dels tipus de 
comunicacions.  

Identificació d’usos i 
descripció del seu 
funcionament. 

S15 

ABP Dominar el funcionament del 
processador de text i el 
PowerPoint. 

Tots els associats als ABP*. 

ABP: Problemes de la terra III. Crear un Power Point amb unes 
premisses determinades (efectes, 
fons de pantalla, titulars...). 

Pòster per penjar 
al institut. 

Presentació PP. 

Presentació elaborada i que 
compleixi el requisits 
establerts. 

Ús d’informació contrastada. 

Tots els associats als ABP**. 

S16 

Mag Conèixer el funcionament de 
Internet i les xarxes locals. 

Anàlisi de les comunicacions III: 
xarxes locals i Internet. 

Reflexió sobre el seu ús 
responsable. 

Accés a recursos compartits en 
xarxes locals. 

Exposició magistral. 

Vídeo sobre el primers 
ordinadors. 

Debat sobre la el contingut 
d’Internet: Tot ha de tenir lloc a 
Internet o cal un cert control? 

Examen S20 Entendre el funcionament 
d’Internet. 

Conèixer quins elements 
formen una xarxa d’Internet. 

 

S17 
Exp Tots els associats a les 

exposicions orals*. 
Exposicions: Problemes de la terra Exposar oralment. Avaluació 

presentació i 
cooavaluació 

Exposar de manera fluida i 
amb un vocabulari precís. 

S18 

Deb 

 

Reflexionar sobre d’influència 
d’Internet (i demés 
comunicacions) en d’informació 
que rebem.   

Reflexionar sobre els 
avantatges e inconvenients de 
la regulació del contingut a 
Internet. 

Debat 4 / rol play: Internet: 
influències i regulacions 

Petita explicació dels conceptes 
bàsics del temes tractats. 

Debat per grups mètode rol play 
sobre la necessitat de regular el 
contingut d’Internet. 

Entrega de 
reflexió sobre els 
temes tractats a 
classe i les 
conclusions 
tretes en el rol 
play. 

Opinió personal i raonada, 
que inclogui com a mínim  
els punts tractats a classe. 

Els associats als debats ** 

S19 
Coop Consolidar els coneixements 

adquirits. 
Repàs dels coneixements adquirits 
al llarg de la unitat. 

Realització per parelles 
d’activitats de reforç i d’ampliació i 
pràctiques d’aplicació 

Examen S20  
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Ses Met Objectius  Continguts  Activitats  Avaluació  Criteris avaluació  

S20 Exa
men 

Avaluar els coneixements 
adquirits al llarg de la unitat. 

Les comunicacions. Examen de la unitat.   

S21 
Vid. Adquirir consciència de 

l’obsolescència i el model de 
consum occidental. 

Obsolescència programada i 
obsolescència percebuda. 

Visionat documental: comprar, 
tirar, comprar. 

  

S22 

Deb. Desenvolupar una actitud 
crítica davant les 
problemàtiques tractades en el 
documental. 

Reflexionar sobre el model de 
consum, el model de producció, la  
generació i comerç de residus, etc i 
com ens influeix nosaltres com a 
individus. 

Debat 5: L’obsolescència i el 
sistema productiu. 

Entrega de 
reflexió sobre el 
debat al aula. 

Els associats als debats ** 

S23 

ABP Dominar el funcionament del 
processador de text (o 
InDesign). 

Tots els associats als ABP*. 

Fer un anàlisis sobre d’influència de 
l’obsolescència. 

Proposar propostes col·lectives e 
individuals per lluitar contra els 
problemes associats a la 
obsolescència. 

ABP: L’obsolescència 
programada: actituds 
responsables. 

Elaboració d’un pòster informatiu 
per decorar el institut. 

Pòster per penjar 
al institut. 

 

Qualitat estètica del  pòster. 

Ús d’informació contrastada. 

Tots els associats als ABP**. 

EL PROJECTE TECNOLÒGIC 

S24 

Mag Conèixer les fases i elements 
del procés tecnològic. 

 

Fases del procés tecnològic. 

Identificació de problemes 
tecnològics i de les fases de recerca 
de  solucions. 

Parts que componen el projecte: 
memòria, plànols, pressupost, plec 
de condicions, planificació, 
construcció i avaluació. 

Ergonomia i seguretat al taller. 

Exposició magistral. 

Presentació del projecte: Concurs 
de llançament d’un ou des d’un 
segon pis. 

Construcció d’una estructura per 
aconseguir llençar un ou des d’un 
segon pis sense que és trenqui. 

3 modalitats: distància de vol, 
estètica i elegància de vol.  

S’avaluarà amb 
l’entrega de la 
memòria tècnica 
i  Examen S32 

Conèixer les diferents fases 
del projecte tecnològic. 

Conèixer les normes 
bàsiques de seguretat. 

S25 

Proj. Valoració de l’estalvi de 
material: reciclatge, reutilització 
i economització.  

Aplicacions i normes de 
seguretat. 

Tots els associats als projectes* 

Projecte: Concurs de llançament 
d’ous I. 

Fase prèvia: plec de condicions, 
planificació, cerca de models 
existents i proposta de models. 

 

Entrega memòria 
tècnica i prototip. 

Tots els associats als 
projectes**. 
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Ses Met Objectius  Continguts  Activitats  Avaluació  Criteris avaluació  

ESTRUCTURES 

S26 

Mag Identificar i analitzar estructures 
en objectes quotidians. 

Caracteritzar els esforços 
mecànics que poden actuar 
sobre les estructures: les 
càrregues. 

Estructures. 

Càrregues i esforços: compressió, 
tracció, flexió, torsió i tall. 

Caracterització diferents tipus 
d’esforços mitjançant l’observació 
de diferents estructures. 

 

Exposició magistral 

Identificació i dibuix d’estructures 
de l’entorn quotidià. 

Identificació d’esforços als quals 
estan sotmesos objectes 
quotidians. 

Examen S32 Descriure i identificar 

estructures en objectes 
quotidians. 

Caracteritzar les càrregues 
com 

esforços mecànics que 
actuen sobre les estructures. 

S27 

Proj. Valoració de l’estalvi de 
material: reciclatge, reutilització 
i economització. Aplicacions i 
normes de seguretat. 

Tots els associats als projectes* 

Projecte: Concurs de llançament 
d’ous II. 

Construcció I: amidament de les 
diferents elements a tallar, tall i 
muntatge. 

Entrega memòria 
tècnica i prototip. 

Tots els associats als 
projectes**. 

S28 

Mag Identificar elements 
d’estructures. 

Determinar estabilitats 
d’estructures. 

Discriminar tipus d’estructures. 

Estructures: elements verticals i 
horitzontals.  

Identificació representació de perfils 
d’estructures.  

Triangulació.  

Estabilitats d’estructures. 

 

Exposició magistral 

Dibuix de diferents elements 
d’estructures. 

Identificació de diferents tipus 
d’estructures en objectes de 
l’entorn: Gaudi i la seva obra. 

 

Examen S32 

 

S29 
Proj Aplicació dels coneixements 

d’estructures adquirits. 

Tots els associats als projectes* 

Projecte: Concurs de llançament 
d’ous. 

Construcció II: amidament de les 
diferents elements a tallar, tall, 
muntatge, pintar. 

Entrega memòria 
tècnica i prototip. 

Tots els associats als 
projectes**. 

S30 

Obj. Consolidar els coneixements 
adquirits. 

Aplicar els coneixements 
adquirits. 

Observació d’objectes quotidians i 
de construccions simples per tal 
d’identificar-ne els elements 
estructurals. (cadira, llamperes, 
edificis). 

Observació de fotografies i lectures 
sobre diferents tipus d’estructures 
realitzades al llarg de la història. 

Realització d’activitats de reforç i 
d’ampliació. 

Lectures sobre diferents tipus 
d’estructures realitzades al llarg 
de la història. 

Entrega d’un 
informe sobre 
l’anàlisi d’un 
objecte. 

Identificar elements 
d’estructures i discriminar 
entre tipus d’estructures. 

Determinar estabilitats 
d’estructures. 
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S31 

Proj Tots els associats als projectes* Projecte: Concurs de llançament 
d’ous. 

Construcció III: amidament de les 
diferents elements a tallar, tall, 
muntatge, pintar, testejar, veure 
errors de disseny. 

Entrega memòria 
tècnica i prototip. 

Tots els associats als 
projectes**. 

S32 Exa
men 

Avaluar els coneixements 
adquirits al llarg de la unitat. 

Estructures i projecte tecnològic. Examen de la unitat.   

S33 
Proj Tots els associats als projectes* Projecte: Concurs de llançament 

d’ous. 
Construcció IIII: pintar, testejar, 
veure errors de disseny aplicar 
millores. 

Entrega memòria 
tècnica i prototip. 

Tots els associats als 
projectes**. 

MÀQUINES SIMPLES 

S34 

Mag. Comprendre i descriure els 
conceptes de  força, treball i 
avantatge mecànic i calcular les 
seves magnituds associades. 

Càlcul de la força, del treball i de 
l’avantatge mecànic que realitza 
una màquina simple. 

Repàs de unitats de mesura. 

Exposició magistral. 

Càlcul del treball, la força, la 
resistència i l’avantatge mecànic 
en màquines simples. 

Examen S46 Calcular les magnituds 
associades a  força, treball i 
avantatge mecànic 

S35 
Proj Tots els associats als projectes* Projecte: Concurs de llançament 

d’ous. 
Construcció V: testejar, veure 
errors de disseny aplicar millores, 
completar memòria tècnica. 

Entrega memòria 
tècnica i prototip. 

Tots els associats als 
projectes**. 

S36 
Conc Conèixer els guanyadors del 

concurs de llançament d’ous. 
Fer el llançament dels prototips i 
escollir els guanyadors. 

Concurs:  Concurs de llançament 
d’ous. 

 

  

S37 

Mag. 

Coop 

Analitzar els diferents models 
presentats al concurs. 

Valorar les virtuts dels models 
que hagin aconseguit el seu 
propòsit i detectar els errors 
dels que no. 

Avaluació dels resultats del 
concurs: determinar les 
característiques dels models que 
han mantingut l’ou intacte i els que 
no.  

Exposició i anàlisis dels diferents 
models presentats a concurs. 

Entrega d’un 
informe de 
resultats. 

Fer una crítica constructiva 
basada en arguments tècnics. 

S38 

Mag. Donar nocions introductòries 
per enfrontar-se amb garanties 
a les sessions de puzles. 

Introducció a les diferents màquines 
simples: palanca, pla inclinat, 
politja, torn i el cargol. 

Exposició magistral. 

Resolució de problemes 
elementals de les diferents 
màquines. 

Examen S46 
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S39 

Puz Entendre el funcionament i els 
exercicis tipus de la màquina 
simple assignada.  

Tots els associats als puzles*. 

Puzle 2: La palanca i pla inclinat I.  

Palanca: definició, llei de la palanca, 
càlculs de forces i distàncies. 

Pla inclinat: definició de pampa i 
falca, dibuix de les forces, càlculs 
associats. 

Exposició magistral. 

En grups d’experts, resolució 
dels exercicis associats a la 
màquina assignada. 

Examen S46 Resoldre exercicis de  
palanques i plans 
inclinats. 

Tots els associats als 
puzles**. 

S40 

Puz Explicar el funcionament i els 
exercicis tipus de la màquina 
simple assignada i entendre el 
funcionament i els exercicis 
tipus  del company. 

Toes els associats als puzles*. 

Puzle 2: La palanca i pla inclinat II. 

Palanca: definició, llei de la palanca, 
càlculs de forces i distàncies. 

Pla inclinat: definició de pampa i 
falca, dibuix de les forces, càlculs 
associats. 

Explicar la màquina assignada i 
els exercicis associats al 
company. 

Entendre la màquina del 
company i  els exercicis 
associats del company. 

Examen S46 Resoldre exercicis de  
palanques i plans 
inclinats. 

Tots els associats als 
puzles**. 

S41 

Puz Entendre el funcionament i els 
exercicis tipus de la màquina 
simple assignada.  

Totes els associats als puzles*. 

Puzle 3: La politja i el torn I. 

Politges i polispast: descripció del 
funcionament, càlcul de forces i 
nombre de politges. 

Torn: definició, aplicacions, llei de 
l’equilibri del torn. 

Exposició magistral. 

En grups d’experts, resolució 
dels exercicis associats a la 
màquina assignada. 

Examen S46 Resoldre exercicis de  
politges i torns. 

Tots els associats als 
puzles**. 

S42 

Puz Explicar el funcionament i els 
exercicis tipus de la màquina 
simple assignada i entendre el 
funcionament i els exercicis 
tipus  del company. 

Tots els associats als puzles*. 

Puzle 3: La politja i el torn II. 

Politges i polispast: descripció del 
funcionament, càlcul de forces i 
nombre de politges. 

Torn: definició, aplicacions, llei de 
l’equilibri del torn. 

Explicar la màquina assignada i 
els exercicis associats al 
company. 

Entendre la màquina del 
company i  els exercicis 
associats del company. 

Examen S46 Resoldre exercicis de  
politges i torns. 

Tots els associats als 
puzles**. 

S43 

Coop Entendre el funcionament i els 
exercicis tipus del cargol.  

 

El cargol: definició, llei del cargol, 
càlcul de magnituds associades. 

 

Exposició magistral. 

En parelles, resolució dels 
exercicis sobre el cargol. 

Examen S46 Resoldre exercicis de  
cargols. 

Tots els associats als 
treballs cooperatius**. 

S44 
Coop Consolidar els coneixements 

adquirits. 
Repàs dels coneixements adquirits 
al llarg de la unitat. 

Realització d’activitats de reforç i 
d’ampliació i pràctiques 
d’aplicació. 

Examen S46 Tots els associats als 
treballs cooperatius**. 
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S45 
Coop Consolidar els coneixements 

adquirits. 
Repàs dels coneixements adquirits 
al llarg de la unitat. 

Realització d’activitats de reforç i 
d’ampliació i pràctiques 
d’aplicació 

Examen S46 Tots els associats als 
treballs cooperatius**. 

S46 Exa
men 

Avaluar els coneixements 
adquirits al llarg de la unitat. 

Estructures i projecte tecnològic. Examen de la unitat.   

S47 

Deb. Tenir una actitud crítica i 
formada sobre les virtuts i 
carències del puzle, així com 
del resultat i de les pròpies 
habilitats per treballar amb la 
metodologia. 

Activitat d’anàlisis de l’experiència 
de la unitat basada en mètode 
puzle. 

Debat 6: Experiència amb el 
puzle com a mètode educatiu.  

Entrega de reflexió 
sobre la 
importància 
l’experiència 
viscuda. 

Reflexió personal 
argumentada i amb opinions 
pròpies. 

MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT 

S48 

Mag. Conèixer els diferents tipus de 
mecanismes de transmissió de 
moviment, les seves 
característiques i aplicacions. 

Saber reconèixer i representar 
gràficament els diferents 
engranatges 

Mecanismes de transmissió de 
moviment, tipus, aplicacions, 
representació gràfica. 

 

 

Exposició magistral. 

Anàlisis de fotografies amb 
aplicacions i animacions amb el 
funcionament dels mecanismes. 

Examen S58 Conèixer els mecanismes de 
transmissió i descriure les 
funcions i aplicacions. 

Dibuixar i reconèixer 
gràficament mecanismes. 

 

S49 

Coop Conèixer l’evolució històrica 
dels mecanismes i 
d’importància de Leonardo en 
la seva evolució. 

Estudi del funcionament de les 
màquines de Leonardo i la seva 
aportació a la ciència. 

Activitat: Estudi de les màquines 
de Leonardo. 

Entrega d’una 
activitat sobre 
Leonardo o una 
màquina antiga. 

Conèixer el context històric 
Leonardo i la importància 
dels seus descobriments. 

S50 

Mag Saber calcular el pas i la 
velocitat angular. 

Saber convertir magnituds de 
rev

min
a rpm. 

Definició i càlcul del pas, velocitat 
de rotació. 

Conversions d’uniats de velocitat 

angular ( rev

min
 i rpm). 

Exposició magistral. 

Exercicis per calcular velocitats 
angulars, el pas i convertir 

unitats ( rev

min
 i rpm). 

Examen S58 Càlcul del pas, velocitats de 
rotació i relacions de 
transmissió. 

Expressar resultats en les 
diferents unitats de velocitat 
angular. 

S51 
Coop Consolidar els coneixements 

adquirits. 
Repàs dels coneixements adquirits 
al llarg de la unitat. 

Realització d’activitats de reforç i 
d’ampliació i pràctiques 
d’aplicació. 

Examen S58  
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S52 

Mag Saber calcular la relació de 
transmissió, el nombre de 
dents, el radi i les velocitats 
angulars. 

Càlculs de relació de transmissió, 
nombre de dents i radis. 

Exposició magistral. 

Exercicis per calcular velocitats 
angulars nombre de dents, el 
radi i les velocitats angulars. 

Examen S58 Calcular relacions de 
transmissió, el nombre de 
dents, el radi i les velocitats 
angulars. 

S53 
Obj Consolidar els coneixements en 

la teoria mitjançant l’observació 
d’un objecte real. 

Relacions de transmissió, nombre 
de dents i radis i velocitats angulars. 

Anàlisis d’un objecte real: 
Maquetes del taller. 

Entrega d’una fitxa Calcular relacions de trans-
missió i demés paràmetres 
sobre un objecte real. 

S54 

Mag Conèixer els propietats, 
característiques i aplicacions de 
biela-manovella, lleves i 
excèntriques. 

Mecanisme biela-manovella, lleves i 
excèntriques. 

Exposició magistral. 

Anàlisis de fotografies amb 
aplicacions i animacions amb el 
funcionament dels mecanismes. 

Examen S58 Conèixer mecanismes biela- 
manovella, lleves i 
excèntriques. així com 
funcions i aplicacions. 

S55 
Obj Consolidar els coneixements en 

la teoria mitjançant l’observació 
d’un objecte real. 

Estudi d’una bicicleta  

Relació de transmissió, nombre de 
dents i radis i velocitats angulars. 

Anàlisis d’un objecte real: Estudi 
d’una bicicleta I. 

Entrega d’una 
fitxa. 

Calcular relacions de trans-
missió i demés paràmetres 
sobre un objecte real. 

S56 
Coop Consolidar els coneixements 

adquirits. 
Repàs dels coneixements adquirits 
al llarg de la unitat. 

Realització d’activitats de reforç i 
d’ampliació i pràctiques 
d’aplicació. 

Examen S58  

S57 
Obj Consolidar els coneixements en 

la teoria mitjançant l’observació 
d’un objecte real. 

Estudi d’una bicicleta  

Relació de transmissió, nombre de 
dents i radis i velocitats angulars. 

Anàlisis d’un objecte real: Estudi 
d’una bicicleta II. 

Entrega d’una fitxa Calcular relacions de trans-
missió i demés paràmetres 
sobre un objecte real. 

S58 Exa
men 

Avaluar els coneixements 
adquirits al llarg de la unitat. 

Mecanismes de transmissió del 
moviment. 

Examen de la unitat.   

S59 
Sorti
da 

Gaudir mentre s’analitzen el 
funcionament de les atraccions 
del Tibidabo. 

Anàlisis de les estructures i 
mecanismes de les diferents 
atraccions del Tibidabo. 

Sortida al parc d’atraccions 
Tibidabo. 

Entrega d’una 
fitxa. 

 

S60 

Deb Reflexionar sobre el paper de la 
dona en la societat en general i 
en el món de la ciència en 
concret.  

Tenir una opinió crítica sobre 
les pressions e influencies 
socials sobre els dos sexes. 

Percentatges de dones en els 
STEM fields. La conveniència o no 
d’atreure les dones als STEM fiels. 
Les causes d’aquesta diferenciació: 
referents femenins, anàlisis dels 
llibres de text, dels videojocs, la F1 i 
la publicitat. 

Debat 7: El paper de les dones 
en els -STEM fields-. 

Entrega de reflexió 
sobre  el paper de 
les dones en els -
STEM fields-. 

Reflexió personal 
argumentada i amb opinions 
pròpies. 
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5. DESPLEGAMENT DE LES ACTIVITATS: 

 

Per donar una noció més ampliada de les activitats proposades, a continuació es desenvolupen 
i es donen unes pautes per al seu desplegament.   

 

5.1. Debats  

Els debats sempre es desenvolupen amb una certa direcció. Primer és plantegen unes idees 
per que els alumnes reflexionin i després és guia la discussió amb una sèrie de preguntes per 
centrar el debat. 

Es poden plantejar per fer en grups petits alumnes o fer-se entre tota la classe. Si s’opta per fer 
en grups petits, és important que algú del grup assoleixi el paper de moderador, i que els 
alumnes entenguin que es valorarà que respectin els torns de paraula. És important que al final 
de la sessió els diferents grups posin en comú les seves conclusions. 

 

Debat 1:    

- Què és la tecnologia - 

L’objectiu principal del debat és introduir l’assignatura i que l’alumne s’interessi amb els 
possibles continguts que pot aprendre sobre la matèria. Es vol que els estudiants incorporin 
una visió amplia sobre la tecnologia i que vegin les implicacions que ha tingut, té i tindrà el 
progrés en aquest camp. És pretén que així que captar l’atenció dels alumnes per que estiguin 
atents a noticies d’actualitat i possibles qüestions per poder portar a classe. 

S’introdueix el concepte tecnologia, donant una definició, fent un repàs històric a les primeres 
eines i la prototecnologia i es parlant de les eines no humanes. S’aborden qüestions sobre 
tecnologia i ciència, com la tecnologia modifica l’entorn i la natura, aspectes negatius de 
l’activitat humana, el desenvolupament sostenible, tecnologia i ètica (tecnologia militar, 
tecnologia medica,...) i altres aspectes sensibles a generar opinió. 

 

Debat 2:  

- Importància de les competències bàsiques en l’educació - 

Degut al alt contingut d’activitats “alternatives” i la poca o molt poca experiència dels alumnes 
en aquests camps, és important que ells, els protagonistes d’aquestes activitats siguin 
conscients dels avantatges que representen. Per això s’ha considerat oportú introduir una 
primera sessió de debat per reflexionar sobre el que s’espera obtenir amb aquestes activitats i 
la importància de treballar-ho. 

Ha de incloure aspectes com el canvi en les necessitats formatives, què són i quines 
competències bàsiques hi han, quin valor afegit aporten, què perdem, la importància de les 
aptituds socials i personals, etc.  

 

Debat 3:   

- Les comunicacions - 

Les comunicacions és un tema molt proper als adolescents, pels qui l’ús i abús de les 
telecomunicacions és un tema candent. És pretén que els alumnes facin un esforç per valorar 
els canvis sorgits els últims 50 anys i les implicacions en la manera de relacionar-se entre el 
jovent. Volem que els alumnes constatin avantatges i desavantatges en aquests canvis, quins 
són els riscos i quines les oportunitats. 

S’abordaran aspectes com les diferencies generacionals entre els seus pares i ells, quines 
avantatges té cadascun, els problemes d’estar sol i connectat amb tothom a la mateixa vegada, 
el pes de les xarxes socials en els conflictes actuals com en les revoltes àrabs o les campanyes 
polítiques, el pes de la publicitat, la protecció de dades, el futur de les comunicacions, etc. 
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Debat 4 / rol play:   

- Internet: influències i regulacions - 

Aquí es centra el debat en reflexionar sobre d’influència de les comunicacions en la manera 
que tenim de rebre la informació i la possibilitat o no de regular el seu contingut. 

S’introduiran qüestions com el pes de l’algoritme Google en determinar les noticies que rebem, 
com Internet ens ha facilitat noves fonts d’informació diferents a diaris i televisions, i s’abordarà 
la qüestió sobre si tenim la llibertat de publicar qualsevol informació a la ret o per contra tenim 
dret de que algú ens protegeixi de falses afirmacions o continguts de caràcter discriminatori.  

També es demana fer un rol play on una part del grup defensa els interessos de la gent 
favorable ha aquesta regulació i la gent que és partidària d’un Internet lliure. 

 

Debat 5:   

- L’obsolescència i el sistema productiu - 

Presentar una problemàtica de la que molts d’ells no han sentit a parlar i dotar d’una opinió 
crítica al respecte de la societat de consum, la obsolescència programada i la percebuda, el 
model productiu, els problemes associats de producció de residus, etc. 

És parlarà dels exemples tractats en el documental -Comprar, tirar, comprar-, la bombeta, les 
mitges de nylon, l’Ipad, es parlarà de les conseqüències del augment en la producció de 
residus, d’influència del màrqueting, i possibles solucions per fer front al problema.  

 

Debat 6:    

- Experiència amb el puzle com a mètode educatiu -   

Aquest debat és presenta després de centrar l’elaboració d’una unitat didàctica mitjançant el 
treball cooperatiu, utilitzant el puzle com a mètode vehicular per explicar la lliçó. Per tant es 
demana als alumnes que reflexionin sobre l’experiència viscuda, com s’han sentit, que creuen 
que han aprés i quins canvis proposen.  

D’aquesta manera, el professor obté el punt de vista dels protagonistes i pot pensar en 
correccions per millorar l’activitat any rere any i els alumnes reflexionen sobre les seves virtuts i 
carències comunicatives i els aspectes que han de millorar. 

 

Debat 7:   

- El paper de les dones en els -STEM fields- - 

Es presenten dades als estudiants que demostren la poca presència femenina en els STEM 
fields i es debat sobre la necessitat o no d’atreure les dones cap aquests camps, les causes 
que provoquen aquestes diferències. Es qüestiona el paer del home i la dona en la societat en 
general, les influències socials, la manca de referents, el paper de la dona en el llibre de text, 
els videojocs o la publicitat. Aquest tema permet abordar aspectes com lla pressió femenina 
cap al seu físic amb problemes com associats com l’anorèxia.  
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5.2. Treballs cooperatius  
 

Els treballs cooperatius són totes les activitats que es desenvolupen en grup però que no 
entren dins de categories més específiques com puzle o ABP. 

 

Treball cooperatiu 1:   

- Comunicacions passat, present i futur - 

Aquest treball és ser una porta d’entrada als treballs cooperatius. En ell és demana fer una 
exposició sobre les comunicacions en un dels tres plantejats, passat present o futur. Per fer-lo 
es facilita un text sobre el qual gira el treball a cada grup, i ells s’han d’encarregar de 
desenvolupar-lo. 

1) Passat; Uns missatgers ben especials: Mitjançant la lectura d’un text sobre la comunicació 
amb coloms, es demana que l’alumne faci un exercici de imaginar-se com era la vida 
sense les telecomunicacions actuals, i de com ha canviat el nostre entorn amb ells. La 
dificultat de comunicar-se i la lentitud dificultava enormement la defensa en casos 
d’invasió, la comunicació de canvis legals, etc. 

2) Present: Videoconferències i canvi climàtic: Amb la lectura d’un text sobre com les 
videoconferències ajuden a evitar el canvi climàtic volem que l’alumne treballi sobre els 
canvis que estan succeint i la influència en les nostres vides.  

3) Futur; Teletransportant la informació: Aquí facilitem un text sobre el transport de matèria 
per que l’alumne faci un exercici per imaginar els futurs reptes de com evolucionarà la 
societat i que dibuixi com s’imagina una societat futura. 

En grups, han de preparar una presentació Power Point (PP) per presentar al resta de la classe 
que  ha d’incloure reflexions personals, opinions i aportar un punt de vista particular sobre el 
tema. Per potenciar també la besant informàtica, el PP ha de complir uns requisits de forma. Ha 
de fer ús d’efectes visuals, no pot contenir grans extensions de text, ha de ser atractiu, etc. 

 

Treball cooperatiu 2:   

- Les dues cares d’Internet – 

Reflexionar sobre la necessitat de contrastar i qüestionar la informació que trobem a Internet és 
un tema vital en una generació que utilitza tant aquest mitjà. Per fer-ho es demana als 
estudiants que escullin un tema sobre el que puguin trobar dues informacions totalment 
contràries (dieta vegetariana, homeopatia, energia nuclear, etc). Un cop trobades dues opinions 
adverses, l’alumne ha de respondre a una sèrie de qüestions relacionades amb la veracitat del 
contingut a la ret, la facilitat de penjar qualsevol contingut, i la necessitat de contrastar i 
qüestionar tota la informació trobada. 

 

5.3. Aprenentatge basat en problemes 

ABP 1:    

- Problemes de la terra –  

El treball es basa en diverses lectures relacionades amb problemes associats al progrés i que 
la tecnologia ha de fer front en els pròxim anys. Les emissions de CO2 i gasos hivernacle, el 
canvi climàtic, la fam, les necessitats d’aigua potable, la producció energètica o la producció de 
residus urbans. Cada grup d’estudiants tindrà que maquetar amb ordinador un pòster mida  
Din3 que es penjarà al institut. El pòster té que donar resposta a qüestions sobre el seu tema 
com per exemple, en què consisteix el problema, fins a quin punt és greu, quines són les seves 
causes, per què apareix aquest problema, com es pot solucionar el problema, si hi han accions 
en marxa i quines mesures aplicables a nivell particular proposen. 

A més del pòster, cada grup haurà de preparar una exposició sobre el seu tema per presentar 
davant de la classe. 
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ABP 2:    

- L’obsolescència programada / percebuda: actituds responsables - 

Aquesta activitat gira en torn el visionat del documental - Comprar, tirar, comprar -, que analitza 
les causes i els efectes de l’obsolescència. Es vol que l’alumne reflexioni sobre els objectius de 
la tecnologia, quins són els principis per els quals es guia, i com ells com a individus són 
víctimes d’aquest model de consum. 

L’alumne ha de maquetar un Din3 enfocat a un del aspectes tractats en el documental, el 
model productiu (bombetes, pantis, impressores, l’Ipod...), l’obsolescència percebuda (les 
sabates de tacó, els mòbils, la publicitat...) o la generació de residus (el paisatge de Ghana, el 
comerç de residus...). El Din3 ha de contenir una definició sobre el problema tractat, les 
causes, els efectes i mesures de com poder, a nivell individual, ajudar a pal·liar el problema). 

 

5.4. Puzles 

Puzle 1:   

- Telègraf, telèfon, radio i televisió - 

En aquest puzle, l’alumne ha d’entendre el funcionament del telègraf, telèfon fix, radio i 
televisió. Per fer-ho, els alumnes es repartiran els textos explicatius del diferents elements a 
estudi. Primer hauran de llegir de manera individual el text referent al seu objecte a estudi. 
Sobre el telègraf (història, funcionament, codi Morse, elements, telègraf sense fils, aplicacions, 
avantatges e inconvenients), el telèfon fix (història, funcionament, elements, xarxa commutada, 
avantatges e inconvenients), la radio (història, funcionament, elements, antenes, radiodifusió, 
AM, FM, avantatges e inconvenients), i la televisió (història, fotogrames, píxels, canó 
d’electrons, pantalles de plasma, LCD, LED, TDT, televisió per satèl·lit, televisió per cable) 

Un cop llegits els textos, s’ajuntaran per grups d’experts per posar en comú el text llegit i 
resoldre dubtes. Un cop incorporat el temari, s’uniran amb grups mixtos per explicar-se 
mútuament els continguts. La sessió acabarà amb un petit control del contingut estudiat. 

 

Puzles 2 i 3:    

- La politja i el torn -   i   - La palanca i pla inclinat - 

 

En aquests dos casos apliquem la metodologia del puzle a un contingut de càlcul. Apendre el 
funcionament de les palanques, politges, torns i plans inclinats i calcular les magnituds 
associades.  

Per fer-ho començarem ell puzle duran la sessió de grup partit. A cada un dels grups, se l’hi 
explicarà una màquina simple diferent. Es dedicarà la sessió a entendre el mecanisme juntar-
se per grups d’experts per aprendre a resoldre els exercicis. A la segona sessió, amb el grup 
complert, es formaran grups de 2 o 4 persones on s’explicaran mutuament les màquines 
pròpies i és resoldran els problemes de les dues.  

 

5.5 Projectes de taller 

Projecte:    

 - Concurs de llançament d’ous - 

Amb l’argument d’un concurs de llançament d’ous, es pretén que l’alumne passi per les 
diferents etapes d’un procés tecnològic, on dissenyin diferents estructures que permetin que 
l’ou surti intacte d’un llançament d’un segon pis. El projecte desenvolupa la creativitat i la 
capacitat innovadora. 

L’objectiu del concurs consisteix en llençar un ou lo més lluny possible sense que es tregui. Per 
fer-ho, s’han de complir els següents requisits: 
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- Material a utilitzar: cartolina, corda, cola, i un ou. 

- L’ou a d’estar a la vista (i cru) 

El concurs té tres modalitats: 

- Distància: guanya el que més lluny arribi. 

     - Estètica: guanya el més bonic estèticament. 

- Vol: guanya el que realitzi el vol més elegant. 

Per avaluar, a més de valorar el compliment del objectiu, s’haurà d’entregar una memòria 
tècnica amb les fases del procés productiu. 

 

5.6. Anàlisis d’objectes: 

Anàlisis d’un objecte real 1:    

- Maquetes del taller - 

En aquesta activitat analitzem unes maquetes de mecanismes que disposa el departament de 
tecnologia. Traslladem les fórmules que s’havien introduït en les sessions de teoria en el taller, 
facilitant així la comprensió dels continguts. 

Mitjançant l’observació del objecte, l’alumne haurà de trobar el nombre de dents o els radis de 
les politges, i calcular les relació de transmissió. Un  cop obtinguts aquests valors, els alumnes 
havien de calcular unes velocitats partint de situacions plantejades pel professor.  Per assegurar 
que tots els grups disposen de temps suficient amb cada prototip per prendre mesures, 
s’establirà un temps límit amb cada engranatge (el temps dependrà dels engranatges 
disponibles).  

 

Anàlisis d’un objecte real 2:    

- Estudi d’una bicicleta – 

Aquí l’objecte avaluat serà una bicicleta. Els alumnes hauran de portar una bicicleta per grup, 
prendre mesures i resoldre una sèrie d’exercicis que consten de preguntes teòriques i de 
càlcul.  

 

5.7. Sortida 

Sortida 1:     

- Tibidabo - 

La sortida al Tibidabo està pensada per ser una activitat de síntesis dels últims temes tractats, 
especialment estructures i mecanismes. La visita consta d’una sèrie d’activitats didàctiques de 
Ciència i Tecnologia a l'entorn del Tibidabo on podran observar el rerefons de les atraccions 
per saber com funcionen a través de les explicacions pertinents i l'experimentació d'accedir a 
les mateixes des d'una òptica educativa.  
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6. AVALUACIÓ: 

 

L’objectiu principal d’aquesta programació és l’assoliment de les competències bàsiques de lla 
etapa i de les competències específiques de l’assignatura. Per tant, l’avaluació s’ha de fer 
valorant l’assoliment d’uns objectius docents enfocats a dominar aquestes competències.  

Per mesurar el grau d’assoliment dels objectius docents per part de l’alumne els classifiquem 
objectius docents en tres grans categories:  

1. Els objectius del domini cognoscitiu (objectius del saber).  

2. Els objectius del domini actitudinal o afectiu (objectius del ser o del comportar-se).  

3. Els objectius del domini psicomotor o els relatius a habilitats i destreses (objectius del 
fer).  

L’avaluació serà continua i flexible, estipulant per cada alumne uns objectius específics per en 
funció del seu punt de partida, de les seves aptituds i les seves necessitats.  

Així, durant les primeres sessions es farà una avaluació inicial per situar els alumnes respecte 
una situació d’entrada, per fer una estimació de quins coneixements poden ser assolits per 
l’alumne d’acord amb els objectius de  l’assignatura,  el  crèdit,  la  unitat.  

Al llarg del procés del curs es farà una avaluació contínua que permetrà orientar l’alumne en  el  
procés d’aprenentatge a  través  del  feed-back  adient i orientar al professor en el procés 
d’ensenyament per ajustar  o modificar  les activitats o els objectius establerts per l’alumne.  

Per avaluar dels objectius docents disposem dels instruments següents:  

1. Les proves d’avaluació.  

2. L’observació directa i sistemàtica del comportament de l’alumne.  

3. L’anàlisi directa o indirecta del treball realitzat per l’alumne. 

Per avaluar l’assoliment dels objectius docents referents a  les competències bàsiques, és a dir, 
els hàbits, les actituds, comportaments i fins i tot habilitats, l’eina d’avaluació serà l’observació 
directa de l’alumne. És imprescindible que aquesta observació es dugui a terme de manera 
planificada, intencionada i metòdica per tal que sigui eficaç. Per aconseguir-ho, en concret, 
l’observació ha de ser: Per altre costat, per avaluar el els objectius docents referents als 
coneixements, l’eina d’observació principal seran les proves d’avaluació (exàmens, treballs, 
entrega d’exercicis, etc). 

L’avaluació es ponderarà segons l’assoliment dels objectius segons el pes específic d’aquests 
tres blocs: 

Actituds Participació activa a les activitats de classe, actitud col·laborativa 
amb els companys, demostració d’interès per els temes tractats. 

20 % 

Conceptes 
Assolir els coneixements propis de l’assignatura: comunicacions, 
estructures, maquines simples, mecanismes de transmissió del 
moviment i projecte tecnològic. 

30 % 

Procediments  

Assoliment dels objectius relatius a habilitats i destreses: capacitat 
de treballar amb grup, saber organitzar-se en la realització d’una 
activitat, demostrar una visió crítica sobre els temes tractats, saber 
argumentar  opinions i punts de vista, respectar altres opinions, 
expressar-se amb fluïdesa i precisió, etc. 

50 % 

 

L’avaluació de cada un dels blocs pot ser flexible i variar en funció dels objectius de cada 
alumne.  
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7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

La programació presentada ofereix grans avantatges per enfrontar-se a un grup heterogeni i 
poder satisfer les necessitats de cadascun.  

La primera virtut és que la gran varietat d’activitats plantejades i competències treballades 
facilita que tots els alumnes trobin un espai on se sentir-se còmodes, realitzats i reforçar una 
faceta diferent del estudiant. L’anàlisi d’objectes facilita l’aprenentatge als alumnes amb un 
nivell d’abstracció baix; el debat valora una vesant reflexiva i la capacitat d’expressar-se 
oralment; el taller estimula la imaginació i lles habilitats manuals; el treball cooperatiu les dots 
interpersonals; els exercicis la matemàtica, etc. 

Un altre aspecte determinant és el fet de treballar en grups petits, que dona la possibilitat de 
diferenciar les tasques de cada grup i donar així uns objectius específics segons les seves 
necessitats.  

Al treballar en grups es pot procedir de dues maneres, o mitjançant la conformació de grups 
homogenis o de grups heterogenis. 

Amb els  grups homogenis (els integrants del grup tenen un nivell semblant) és fàcil adaptar els 
objectius de manera personalitzada. En el treball ABP, per exemple, mentre un grup amb altes 
capacitats pot tenir llibertat per ampliar el material o aspirar a un grau de profunditat més alt, a 
un grup amb més dificultats el professor pot pautar molt més l’activitat i facilitar la informació 
necessària per realitzar la tasca. Els dos grups desenvoluparan la mateixa activitat però amb 
una autonomia i un grau d’exigència diferent. El mateix succeeix en la resolució d’exercicis, on 
es poden demanar tasques amb un grau de dificultat creixent, on les activitats constin des de 
situar els noms de els components d’un objecte en un dibuix fins a resoldre problemes amb un 
alt grau d’abstracció molt elevat. Es pot estipular un mínim per que cada alumne aprovi i permet 
als alumnes brillants que explorin nous horitzons amb exercicis d’una dificultat molt elevada.  

En el cas de grups heterogenis (els integrants del grup tenen un nivells diferenciats), el tipus 
d’interacció és diferent. En el cas d’un ABP, una alumne amb altes capacitats pot aprendre de 
l’experiència de liderar un projecte, ser un referent organitzatiu i dirigir la comunicació del grup. 
És a dir, treballen més la vessant relativa a les habilitats i destreses que no pas la de 
coneixements. Per altre costat els alumnes amb menys capacitats és rodegen d’un entorn més 
exigent que els impulsa a donar el millor de si mateixos i poden adoptar mecanismes dels seus 
companys. En el cas de la resolució de problemes, els estudiants amb més capacitats reforcen 
les seves dots comunicatives, a més que el fet de tenir que explicar un contingut, obliga al 
estudiant a organitzar molt bé els seus coneixements i el fa adonar-se de les seves limitacions. 
Els estudiants amb menys capacitat, tenen la oportunitat d’obtenir la informació d’una font més 
propera, amb un vocabulari més pròxim i conscient de les dificultats que pot suposar i així tenir 
més facilitats per adquirir els coneixements.   

Per solucionar casos límit on un alumne no pugui no o vulgui arribar al mínim exigit per 
transmetre la informació al seu company (per exemple en el cas  dels puzles), per evitar que el 
segon alumne no pugui incorporar el coneixement del seu company és pot decidir  treballar 
amb dobles parelles, on sempre hi hagin al menys dos estudiants responsables de cada part, i 
entre els dos ser capaços d’explicar el temari.   

En cas de tenir un alumne amb necessitats d’atenció especials, s’haurà de procedir fent un pla 
individualitzat. Dependrà dons de les característiques particulars davant les que ens trobem. 
S’haurà de determinar uns objectius específics per l’alumne i sempre que sigui possible 
integrar-lo en els treballs de grup. Pot assolir una tasca determinada (com la maquetació del 
Power Point, cerca de fotografies, informació, etc.) o fer un seguiment o acta de l’activitat d’un 
grup. També es pot optar per assignar un tutor dins del grup que s’encarregui de fer participar 
al alumne dins del projecte. 
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8. ANÀLISIS DE RESULTATS 

 

L’objectiu d’aquest treball era el disseny d’una programació on es potencií l’adquisició de les 
competències bàsiques i les competències específiques de l’assignatura de tecnologia. El 
mecanisme empleat potenciar l’adquisició d’aquestes competències ha set la programació 
d’activitats que responen a de diverses metodologies no expositives, que com s’ha explicat 
anteriorment, estan pensades per que els alumnes treballin autònomament en aquesta direcció.  

La programació consta de 60 sessions. Aquestes poden diferenciar-se en dos grans blocs. Un 
primer bloc el formarien totes aquelles sessions que la majoria del temps el destinen a 
desenvolupar classes expositives o magistrals, i l’altre grup el formen totes les sessions no 
expositives (alternatives) on s’utilitzen les demès metodologies esmentades en el treball 
diferents a la exposició magistral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar a la figura anterior, la presència de classes expositives representa un 25 
% del total de sessions programades, es a dir, 14. El 75 % restant, 42 sessions, són les 
destinades a treballar mitjançant altres metodologies. En aquest gràfic no s’han tingut present 
les 4 sessions assignades a exàmens.  

Si analitzem el conjunt de les sessions alternatives, podem observar la importància relativa de 
cada metodologia.  
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Exceptuant les sessions cooperatives estàndard, les demés sessions ABP, debats, projectes 
de taller, puzles i anàlisis d’objectes tenen una presència similar, entre el 10 i el 14 %, creant 
un equilibri pensat per poder treballar les diferents competències específiques de cada activitat.  

 

 

9. CONCLUSIONS 

 

Aquest projecte el vaig iniciar com a resposta a un sentiment de desencant amb les meves 
experiències educatives. Tant en la meva etapa com a estudiant com en l’exemple rebut al 
institut de pràctiques, no aconseguia trobar un model educatiu amb el que em sentis identificat 
o que tingués ganes de plasmar en la meva aula. Aquesta desafecció va anar augmentant en 
tant que al màster es va començar a parlar de metodologies. A mesura que m’interessava per 
les diferents alternatives als models habituals, hem convencia més de les seves virtuts i la 
necessitat d’aplicar-les al aula. Paral·lelament vaig començar a qüestionar el model educatiu 
viscut, les carències que veia en el centre de pràctiques i les dificultats mancances educatives 
del alumnes. 

Vaig començar a pensar en com organitzaria el curs si jo tingues la potestat de decidir. Quins 
canvis aplicaria i de quina manera podria plasmar tots els coneixements metodològics apresos 
durant el màster. 

El primer que vaig poder comprovar al enfrontar-me al repte de dissenyar una programació 
d’aquestes característiques és que, tot i la gran quantitat d’informació teòrica sobre les diferents 
metodologies, pràcticament no existeix material editat. Falta convertir aquestes teories en 
activitats concretes, preparades per utilitzar-se al aula i ficar-les al abast de tothom.  

Gràcies a l’entrega d’aquest projecte, he tingut ocasió de reflexionar i pensat moltes possibles 
activitats per desenvolupar al aula. A mesura que més temps hi dedicava, més fàcil m’era 
convertir continguts teòrics en activitats d’aprenentatge alternatives. Vaig adquirir com a hàbit 
l’impuls de donar la volta a tot el que veia al aula per provar de reenfocar-ho des d’un altre 
perspectiva. Tinc la intenció de completar aquest material i anar ampliant-lo per penjar-lo a la 
xarxa i així poder difondre el seu contingut. Així facilitar als professors que ho desitgin 

També m’ha servit per obtenir una visió global de la feina d’un professor. De tots els detalls i 
material que s’han de preparar per enfrontar-se amb èxit a un any acadèmic.  
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