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1. INTRODUCCIÓ 
 
La finalitat d’aquest Treball Fi de Màster és aplicar una nova estratègia docent en la impartició 
de la unitat didàctica  « Sistemes Pneumàtics i Hidràulics »; i al mateix temps proporcionar  nou  
material docent per recolzar aquesta metodologia. Habitualment és una unitat didàctica que es 
dóna de forma teòrica, la qual cosa no la fa ni suficientment entenedora ni atractiva vers 
l’alumnat. El que es pretén amb aquest treball es cercar una forma més engrescadora 
d’apropar a l’alumnat de manera pràctica a aquests tipus d’instal!lacions per fer-els més 
intel!ligible aquesta tecnologia, cosa molt difícil d’aconseguir amb classes teòriques. 
 
La idea va sorgir durant el període del Pràcticum , quan es va decidir que jo impartiria aquesta 
unitat didàctica. En un principi el projecte es centrava solament en el disseny d’una activitat  de 
taller ja que no n’hi havia cap en el centre. Però a mida que anava preparant la unitat didàctica i 
parlava amb l’alumnat vaig veure que el que demanaven era ; més interacció entre ells i amb el 
docent, treballar a l’aula d’informàtica i pràctiques de taller. Així doncs, el treball va anar 
canviant de forma fins a derivar en el canvi metodològic i la preparació de material docent 
complementari per aquesta unitat didàctica per tal de fer-la més dinàmica i més atractiva per 
l’alumnat. 
 
La forma tradicional d’explicar aquesta unitat didàctica  és a través d’una classe magistral on 
tant sols es veuen els continguts teòrics però no sol haver-hi cap tipus de pràctica. El que he 
pogut comprovar durant el Pràcticum és que l’alumnat presta poca atenció quan l’explicació és 
totalment teòrica, però si aquesta va acompanyada amb algun tipus d’experiència o pràctica  
els hi resulta menys complicat d’entendre i assolir els continguts mínims de la unitat didàctica. 
 
 
Per tant, alhora de dissenyar les diferents activitats s’ha tingut en compte quatre factors 
determinants : 
 

 Primer: El Temps. 
Aquesta unitat didàctica està situada en el últim trimestre del curs de quart d’ESO  per 
tant coincideix amb el viatge final de curs i no se li pot dedicar tant de temps com  es 
mereix . A més a més al tractar-se de l’últim trimestre ens queda poc temps per acabar 
tot el temari, i aleshores encara hem d’ajustar més del que voldríem les unitats 
didàctiques d’aquest trimestre.  

 
 Segon: El poc equipament relacionat amb la pneumàtica: 

Els instituts solen tenir com a dotació del taller de tecnologia un sol mòdul de 
pneumàtica per tant sols es pot treballar d’una forma demostrativa. El docent  fa anar 
l’equip mentre l’alumnat ho mira. Aquest fet és poc motivador per l’alumnat que és un 
simple observador i no participa en la demostració. 
Tampoc solen tenir cap tipus de simulador instal!lat a l’aula d’informàtica (moltes 
vegades perquè els mateixos docents no el saben utilitzar i no li dediquen temps), per a 
portar a la pràctica dissenys de circuits pneumàtics fets per l’alumnat. 
 

 Tercer: Factor econòmic. 
La majoria dels Kits existent per aquesta unitat didàctica tenen un cost elevat i no tots 
els instituts disposen de  pressupost per adquirir un kit d’aquests per a tot l’alumnat i no 
és una despesa tant indispensable com  per a sol!licitar als pares que els comprin. 
 

 Quart: La motivació del alumnat. 
Dissenyar unes activitats dinàmiques i interessants per l’alumnat que els ajudin a 
desenvolupar part de les competències necessàries per assolir amb èxit aquesta etapa  
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2. METODOLOGIA 
 
2.1 Definició i context del problema 
 
L’institut on he realitzat les pràctiques és un institut que facilita i promou el treball a l’aula de 
tecnologia, compaginant teoria amb pràctica, així com la interacció entre alumnat i professorat. 
Per als alumnes de quart d’ESO, aquesta unitat és el primer contacte amb  la pneumàtica i la 
hidràulica, i a vegades poden arribar a trobar abstractes alguns dels conceptes explicats. És 
per això ,  que s’ha cercat una  fórmula per introduir els continguts de pneumàtica i hidràulica 
d’una forma amena i engrescadora per l’alumnat, ja que fins ara, aquesta unitat didàctica  era 
impartida d’una forma totalment teòrica. Així, aquest treball fi de màster proporcionarà al docent 
material  renovat per a tal de canviar la forma habitual d’impartir la pneumàtica i la hidràulica.  
 
2.2 Metodologia de treball 
 
La metodologia que es segueix sempre que la unitat didàctica ho permet, és la de fer 
conjuntament  experiències o activitats de taller amb la teoria. D’aquesta manera l’alumnat va 
comprovant per sí mateix el que està veien a classe. Les activitats il!lustratives que s’utilitzen 
són diverses. Poden ser creades pels docents, activitats incloses dins el llibre de text, activitats 
informàtiques de edu365..... Per tant el que es vol  amb aquest projecte és continuar el model 
didàctic que s’ha seguit per a les altres unitats.  
 
 2.3 Atenció a la diversitat. 
 
L’atenció a la diversitat s’ha plantejat  en base als coneixements mínims que ha d’adquirir 
l’alumnat. Si l’alumnat té dificultats per assolir aquest nivell , se’l pot ajudar tant a través d’una 
atenció més individualitzada per part del docent, com a través de l’ajut dels seus propis 
companys,o amb exercicis de refoç. 
 
 Així , per al disseny de les activitats de simulació,  s’ha tingut en compte de fer els exercicis 
amb diferents graus de dificultat per a que tot tipus d’alumnat gaudeixi d’aquesta activitat. 
 
Per la seva pròpia simplicitat l’activitat de taller es apta per a qualsevol nivell i ritme 
d’aprenentatge. 
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3.   LA UNITAT DIDÀCTICA : SITEMES PNEUMÀTICS I HIDRAULICS. 
 
3.1. Ubicació de la unitat didàctica 
 
Aquesta unitat didàctica es situa a 4t d’ESO en el tercer trimestre del curs. 
La ESO es regulada a través del Decret 143/2007, del 26 de juny. En aquest decret s’estableix 
la ordenació curricular dels quatre cursos que componen aquesta etapa: objectius, 
organització, continguts mínims, hores setmanals per assignatura  i la connexió amb altres 
matèries. 
 
Durant l’ etapa de la ESO s’espera que l’alumne assoleixi les següents competències bàsiques: 
 

 Competència comunicativa, lingüística i audiovisuals 
 

 Competència artística i cultural 
 

 Competència digital i tractament de la informació. 
 

 Competència matemàtica 
 

 Competència d’aprendre a aprendre 
 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

 Competència social i ciutadana. 
 
Per tant, alhora de dissenyar les activitats he tingut  en compte aquestes  competències per 
ajudar a l’alumne a assolir-les,  ja que aquestes competències són les que formen a l’alumnat 
com a futurs ciutadans. 
 
3.2.  Continguts de la unitat didàctica 
 
Els continguts de la unitat didàctica s’han extret del que estableix el Decret 143/2007 i del 
temari del llibre de 4rt d’ESO, tecnología de Teide i són els següents: 
 

 Característiques dels fluids 
 

 Fonaments físics. Cabal i pressió 
 

 Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtics i hidràulics i dels seus 
principis de funcionament 
 

 Generadors 
 

 De condicionament 
 

 De transport 
 

 De distribució 
 

 Actuadors pneumàtics 
 

 Accionament directe i indirecte de cilindres. 
 

 Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics. 
 

 Ús de simuladors per analitzar el funcionament  i el disseny de circuits pneumàtics i 
hidràulics. 
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 Disseny i muntatge de circuits pneumàtics o hidràulics que compleixin o realitzin una 
funció determinada. 
 

 
3.3.  Connexió amb altres matèries 
"
Matemàtiques 
 
Utilitzarem les matemàtiques en la resolució dels exercicis plantejats de pressió i forces en la 
part de teoria. 
 
Ciències de la naturalesa 
 
La física queda representada  en els exercicis de força i pressió i en els principis d’hidràulica 
com per exemple la llei de Pascal. 
 
Informàtica 
 
A través de la utilització del simulador de pneumàtica i hidràulica i del diferents programes 
necessaris per la realització de la memòria del projecte 
 
Ciències socials 
 
La pneumàtica es troba representada en tota la nostra societat, des de l’època de Grècia, on 
s’utilitzava  en portes corredissess fins al dia d’avui en la nostra indústria.  Per tant en la 
introducció a aquesta unitat didàctica explicarem  l’evolució d’aquests sistemes al llarg de la 
història. 
 
3.4. Objectius de la unitat didàctica 
 
Els objectius s’han definit en base als continguts de la unitat didàctica . Alguns d’aquests  
objectius  es consideren bàsics i serien els continguts mínims que l’alumnat haurà d’haver 
assolit  per a tal de superar aquesta unitat didàctica. 
 
 

Objectius Bàsics 
Anomenar les característiques del aire X 
Anomenar aplicacions de la pneumàtica i la hidràulica  
Explicar el funcionament del compressor X 
Identificar diferents tipus de compressor  
Explicar el funcionament o utilitat de la unitat de manteniment X 
Explicar les vàlvules X 
Identificar diferents tipus de vàlvules X 
Explicar  el funcionament del actuadors X 
Identificar diferents actuadors  
Dissenyar un circuit  pneumàtic  
Utilització del simulador  
Identificar la llei de Pascal X 
Utilització de diferents recursos TIC  
Fer una exposició clara  i entenedora de la pràctica realitzada al taller   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 1: Objectius 
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3.5. Competències bàsiques 
 
Les competències bàsiques tractades en aquesta unitat didàctica són les següents: 
 

 Competències bàsiques 
 

CB1 

Competència comunicativa , lingüística i audiovisual 
L’alumnat  haura de parlar en grup en l’activitat de puzzle  i escriure el 
projecte de la mà hidràulica 
 

CB2 

Competència artística i cultural.  
 En aquest cas desenvoluparan sobretot la seva capacitat artística en el 
disseny de la mà i en la seva personalització. 
 

CB3 

Competència en el tractament de la informació i competència digital 
Els alumnes treballaran amb simuladors, i amb diferents programes, tant 
per la realització de la memòria del projecte. 
 

CB4 
Competència matemàtica 
A través dels diferents  exercicis i càlculs que se’ls plantejarà  
 

CB5 

Competència d’aprendre a aprendre 
Els alumnes hauran d’aprendre dintre d’un context on se’ls plantegen 
problemes que ells mateixos hauran de resoldre  a través dels seus 
coneixements previs i el seu raonament. 
 

CB6 

Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 La trobarem reflexada en la part de la realització de les practiques de 
simulació, com en la realització de la mà hidràulica 
 

CB7 

Competència del coneixement i interacció amb el món físic 
Veuran les diferents aplicacions de la pneumàtica i la hidràulica dins la 
nostra societat 
 

CB8 

Competència Social i ciutadana 
 Aquesta competència la desenvoluparan a través del treball en equip que 
han de realitzar. 
 

 
 
 
3.6. Programació general de la unitat didàctica 

Taula 2: Competències bàsiques 
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Grup Classe Durada Període Curs Escolar Professorat 

4art ESO 12 hores tercer quadrimestre 2010-2011 Judith Tello 

Connexió amb altres matèries Títol i justificació 

Matemàtiques, Ciències socials, Llengua, Ciències de la naturalesa, 
Utilització TIC 

Pneumàtica i Hidràulica:   Anàlisi, disseny i simulació de circuits 
pneumàtics i hidràulics simples . Coneixement de la seva simbologia i de la 

seva utilització 

Objectius d’aprenentatge Competències Bàsiques Criteris d’avaluació 

Calcular  el cabal i la pressió  

Identificar les propietats dels fluids 

Reconèixer les aplicacions de la pneumàtica i la 
hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics 

 

 Matemàtica 

CA1- Identificar  els elements d’un circuit ,  

CA2.- Calcular un circuit pneumàtic i hidràulic senzill (cabal 
i pressió) 

CA3.-Identificar les propietats bàsiques de l’aire 

CA4.- Argumentar la utilització de la pneumàtica i 
hidràulica 

Analitzar i descriure els components dels 
sistemes pneumàtics i hidràulics i els seus 
principis de funcionament 

Identificar els símbols pneumàtics i hidràulics 

Matemàtica 

CA5.- Descriure els components dels sistemes hidràulics: 
actuadors, vàlvules, compressors.... 

CA6.- Explicar com funciona un circuit pneumàtic i hidràulic 
senzill 

Utilitzar  simuladors per analitzar el 
funcionament  dels  circuits pneumàtics i 
hidràulics. 

Competència digital 
CA7.- Dissenyar i realitzar  la simulació d’un circuit 
pneumàtic i hidràulic amb el simulador  

Dissenyar i muntar el circuit de l’activitat de 
taller 

 Aprendre a aprendre 

Artística i cultural 

CA8.- Funcionament correcte dels sistema hidràulic 
CA9.- Originalitat en la  realització de la pràctica 

Fer la presentació escrita de l’informe de la  
pràctica de l’aula de tecnologia. 

Tractament de la informació i competència 
digital. 

CA10.- Redactar descripcions definicions, resums segons 
les pautes requerides. ( treball escrit) 
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Aprendre a treballar en equip, respectant els 
companys , (treball cooperatiu.) 

 
Social i ciutadana 

CA12.- Tenir una actitud respectuosa i participativa dintre 
del grup de treball. 

 

Aprendre a gestionar el treball individual. Saber 
buscar el material i la informació necessària per 
a la resolució de les pràctiques i exercicis 
proposats 

Autonomia i iniciativa personal 

CA13.- Presentar correctament els exercicis demanats  

CA14.- Ser puntual en la entrega dels exercicis. 

Continguts 

 Introducció a la pneumàtica . ( exemples aplicacions reals) 

 Característiques del aire comprimit 

 Fonaments físics. Cabal i pressió 

 Circuit pneumàtic.  Descripció del seu funcionament 

 Tractament de l’aire comprimit 

 Cilindres de doble i simple efecte 

 Tipologia de les vàlvules 

 Aplicacions de la pneumàtica 

 Definició de la hidràulica i les seves aplicacions 

 Utilització dels simuladors de pneumàtica 
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Metodologia Atenció a la diversitat 

S’adoptarà un enfoc  pluri metodològic i globalitzador per atendre a la 
diversitat d’alumnes que tindrem en el aula. Combinarem el treball individual 
a classe , amb el treball en equip per afavorir l’aprenentatge dels alumnes. 
Crearem un ambient de treball i convivència que faciliti l’aprenentatge. 

Combinarem la teoria amb exercicis a classe i la pràctica a l’aula de 
tecnologia. Entregarem un dossier inicial amb la documentació que 
considerem important que l’alumne tingui, i per la teoria o farem a través d’un 
power point  i mitjançant la interacció amb els alumnes. 

Activitats de reforç  pels alumnes que tinguin major dificultat                          

Activitat d’ampliació pels alumnes més avançats                                              

Atenció personalitzada als diferents ritmes d’aprenentatge.                             

Grups amb diversitat, on els alumnes més avançats ajudin als alumnes amb 
més dificultat.                                                                                                     

Reforç positiu pel reconeixement dels esforços dels alumnes amb ritme 
d’aprenentatge lent. 

Espais i recursos 

Les classes de teoria es donen al taller de tecnologia ja que es disposa d’un canó.  

Per les activitats de simulació es necessari  l’aula d’informàtica i un programari lliure de simulació de pneumàtica i hidràulica. 

La pràctica es farà al taller de tecnologia 

Procediments d’Avaluació Instruments d’Avaluació 

- Activitats de la unitat.  30% - Exercicis 1,2 i 3. Bona resolució de les qüestions plantejades. Puntualitat  en la entrega 

- Examen de  pneumàtica 30% Examen de pneumàtica 

-Pràctica de simulació  i de taller 30% Bona resolució de l’activitat de taller i entrega de l’informe en el seu termini i de les pràctiques de  
simulació. 

- Actitud 

 

 

10% Bon comportament a classe. Entrega de totes les activitats  en el seu termini.  Es tindrà en compte 
el treball en equip. El comportament  respectuós amb els companys i el professor. La participació 
en la classe i l’interès per la realització dels exercicis. 

 
  
 

Taula 3 : Programació  sistemes pneumàtics  i hidràulics 
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SEQÜENCIA D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT / APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ 

Sessió Ac
t Tipus Descripció Materials i 

Recursos 
Organit. 
Social 

Atenció 
Diversitat 

Act. Aval. 
(Crit) 

1.
- I

nt
ro

du
cc

ió
 a

 la
 

pn
eu

m
àt

ic
a 

i h
id

rà
ul

ic
a.

 
 

1 Inicial Introducció al tema i comunicació dels objectius de la 
unitat 

 
Grup 
Classe 

 
  

2 Con. Previs Avaluació dels coneixements previs 

3 Desenvol. Explicació de casos reals on s’aplica la pneumàtica. 
(porta d’autobús, torn de dentisata)  

4 Desenvol. Característiques dels fluids 
5 Desenvolupament  Fonaments físics. Cabal i pressió 

6 Consolidadció  i 
Avaluació Bateria de problemes  com a deures Fitxa UD6-1 Individual Act.multinivell 

CA1, 
CA2,CA3, 
CA4,CA13,C

A14 

2-
3.

- A
ct

iv
ita

t 
pu

zz
le

 . 

7 Inicial Entrega del dossier i explicació de l’activitat Dossier Grup 
classe   

8 Desenvol. Activitat de puzzle Dossier Grupos 
petits  CA12 

9 Consolidació i 
Avaluació Bateria d’exercicis com a deures Fitxa UD6-2 Individual Act.multinivell CA5,CA6, 

CA13,CA14 

4.
- 

C
om
an
ad
am
en

t d
ire

ct
e 

i 
in

di
re

ct
e 

d’
un

 
ac
tu
ad
or

 

10 Inicial Avaluació dels coneixements previs  Grup 
classe   

11 Desenvol. Explicació dels tipus de comandament i disseny 
d’alguns circuits Presentació Grup 

classe   

12 Desenvol. Explicació dels funcionament del programa de simulació Programa 
simulació 

Grup 
Classe   

5-
 6
.-

P
rà

ct
iq

ue
s 

de
 s

im
ul

ac
ió

 

13 DesenvolupamenT Practica 1 Programa 
simulació Individual Act. 

multinivell 
CA6,CA7, 
CA12 

14 Desenvol. 

Practica 2 
 
 
 

Programa de 
simulació Individual Act. 

Multinivell 
CA6,CA7, 
CA12 
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7.
  

15 Avaluació Exàmen de l’assignatura Prova escrita Individual Act. 
Multinivell Tots 

8.
-H
id
ra
ul
ic
a 16 Desenvolupament Explicació conceptes bàsics hidràulica Presentació Grup 

classe   

17 Desenvolupament 
 
Explicació de l’activitat de taller 
 

Presentació Grup 
classe   

18 Consolidació Fitxa 1. Fonaments de la hidràulica 
 Dossier  Individual Act. 

Multinivell  

9-
12

. A
ct

iv
ita

t 
de

 ta
lle

r 19 Desenvolupament 
 Activitat de taller . Construcció de la mà hidràulica Fitxa 2, Fitxa 

3 
Grupos 
petits  

C8, CA9 
 
 
 

20 Consolidació i 
avaluació 

Memòria del projecte  de la construcció de la mà 
hidràulica   Grups 

petits  CA10 

 
Taula 4 : Seqüència d’activitats d’ensenyament/aprenentatge i avaluació 



Material didàctic per la unitat Didàctica: Sistemes Pneumàtics i Hidràulics 
“Disseny i construcción d’una mà hidráulica”  

13 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
4.1. Objectius del treball 
 
A través de les activitats plantejades en aquest treball volem assolir els següents objectius : 
 

 Oferir una alternativa atractiva a l’aprenentatge d’aquesta unitat didàctica :  
Habitualment les unitats didàctiques teòriques tenen poca influència en l’alumnat ja que 
no s’aconsegueix un treball directe sobre el tema,  per tant l’alumnat recorda els ítems  
necessaris per aprovar l’exàmen , però acaba per oblidar gran part de la informació. 
És el motiu pel qual volem dinamitzar aquesta unitat didàctica per a tal que el nostre 
alumnat senti curiositat per aquest tema i d’aquesta manera arribi a uns coneixements 
significatius i que no els oblidi just en acabar la unitat didàctica i els pugui relacionar 
amb altres coneixements  posteriors. 
 

 Complir amb  els objectius curriculars : 
 L’alumne ha d’arribar a uns coneixements mínims sobre aquesta unitat didàctica. Els 
objectius curriculars els podem trobar en el punt 3.4 d’aquest treball.  

 
 Desenvolupar la creativitat  de l’alumnat davant de problemes o situacions de la vida 
quotidiana( per exemple  en un entorn industrial) . 
L’alumnat podrà desenvolupar la seva creativitat en les activitats de simulació on se’ls 
hi plantejarà una situació real i ells tindran que cercar una solució adequada per cada 
situació. Hem de tenir en compte que cada circuit plantejat no té una única solució , ni 
un únic disseny. L’únic que se’ls demana és que la solució que ells hagin triat funcioni, i 
compleixi amb els requisits de l’activitat.  
També podran desenvolupar la seva creativitat a través de la construcció de la mà 
hidràulica , ja que malgrat seguir unes pautes, ells poden posar el seu granet de sorra, 
tant alhora de personalitzar-la, d’escollir el material o de trobar altres solucions a 
l’activitat proposada. 
 

 Desenvolupament de l’expressió escrita i oral : 
 L’alumnat a d’aprendre a fer-se entendre i  a saber comunicar les seves idees d’una 
forma entenedora i clara per als demés durant l’activitat de puzzle com en la memòria 
del projecte tècnic. 
 

 Fomentar el treball en equip: 
 L’alumnat viu en una societat on haurà de  treballar en equip i interaccionar amb tot 
tipus de persones del seu entorn  professional i  personal. Per tant volem aconseguir 
que entre ells/elles  es respectin, s’escoltin i sàpiguen acceptar  una decisió de l’equip 
tot i que ells/elles no estiguin d’acord. 
També el treball en equip els ajuda a saber resoldre els problemes que puguin sorgir 
entre ells en el moment de presa de decisions. 
  

 Fomentar les carreres tècniques a través d’activitats interessants pels alumnes:   
Part de l’alumnat sol pensar que dintre de les carreres tècniques no podran 
desenvolupar les seves capacitats creatives, ni  possiblement dedicar-se al disseny ja 
que les enginyeries sols són estudis on es veuen números i fórmules. Així a través 
d’aquestes activitats volem  eliminar aquest tòpic.  
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4.2. La solució adoptada 
 
Per tal d’assolir els objectius plantejats en l’apartat anterior he dividit  la unitat didàctica en tres  
blocs : 
 

 Teoria :  
La primera sessió de teoria s’impartirà de forma interactiva amb l’alumnat , i així 
avaluar els coneixements prèvis que pot tenir aquest sobre aquesta unitat 
didàctica.Però serà l’explicació del professor  qui introduirà a l’alumnat dintre dels 
sistemes pneumàtics i hidràulics.  
Per a les següents sessions , es planteja una activitat tipus Puzzle, basada en el treball 
cooperatiu. Amb aquesta activitat acompliríem els objectius de coneixements, i treball 
en equip al igual que algunes de les competències transversals com poden ser, la 
d’aprendre a aprendre, socials, comunicació lingüística. Aquesta activitat acompleix el 
nostre desig de confeccionar activitats dinamitzadores que puguin ser interessants per 
l’alumnat. 
També esperem que a través de la realització d’aquesta activitat l’alumnat s’impliqui en 
el seu propi aprenentatge i en l’aprenentatge del seu grup.  
 

 Simulació :   
Per a les dues sessions de simulació  s’ha dissenyat un conjunt d’activitats amb 
diferents nivells de dificultat, basant-nos en elements reals i que l’alumnat pot trobar en 
la seva vida quotidiana. D’aquesta manera l’alumnat pot veure  la relació entre el seu 
entorn i la pneumàtica, i a més,  exercitar la seva creativitat alhora de trobar les 
solucions per a les activitats plantejades. ( cada alumne pot dissenyar el circuit com 
cregui convenient, sempre i quan compleixi amb les funcions i requisits específicats en 
l’enunciat de l’activitat) 
Un dels avantatges d’aquesta activitat, és que ajuda al raonament de l’alumne al tenir 
que cercar la forma més fàcil i pràctica de fer el disseny i evidenment que aquest circuit 
funcioni. 
 

 Activitat de Taller : 
En aquest  últim apartat,  s’ha optat per una  solució que ,a més a més de poder veure 
un sistema hidràulic ( característiques i problemes), desenvolupi la creativitat de 
l’alumnat, per tant realitzarem la  mà hidràulica.  Aquesta activitat consisteix en 
dissenyar una mà que simuli els moviments dels dits a través d’un sistema hidràulic 
confeccionat amb xeringues. L’alumnat pot decidir amb quin material vol construir la 
mà,  sempre i quan justifiquin el perquè i sigui un material adequat per al sistema. 
(Hem de tenir en compte que es necessita un material  flexible, per a tal de poder 
simular el moviment dels dits sense que aquests es trenquin.) 
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5. ACTIVITATS PER LA UNITAT DIDÀCTICA SISTEMES PNEUMÀTICS I HIDRAULICS 
 
Aquest capítol inclou el desenvolupament de les activitats proposades, indicant els objectius, 
continguts, competències treballades i la seqüència didàctica. 

5.1. Activitat de Puzzle 

5.1.1. Microprogramació de l’activitat de puzzle 
 

GRUP 
CLASSE DURADA PERÍODE CURS PROFESSOR/A 

4t C 2 hores 3er Trimestre 2010-2011 Judith Tello 
ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 
Tecnologia ACTIVITAT DE PUZLE : CONCEPTES DE PNEUMÀTICA 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT COMPETÈNICES 
BASIQUES CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

Anomenar els tipus de 
compressors existents i  explicar 
el seu funcionament 
 

Coneixement i 
interacció amb el 
món físic. 
 
 
Aprendre a 
aprendre 
 
Tractament de la 
informació i 
competència digital. 
 
 

  
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
Explicar els tipus de 
compressor i el seu 
funcionament 
 
Identificar  els elements de la 
unitat de manteniment 
 
Identificar i explicar el 
funcionament de les vàlvules 
 
Identificar els tipus 
d’actuadors pneumàtics 
 
 
Comportament  correcte en el 
desenvolupament de 
l’activitat en grup 
 
Bona comunicació oral dels 
alumnes 

Identificar els elements de  la 
unitat de manteniment i la seva 
funció 
Reconèixer els tipus de vàlvules 
i   explicar el seu funcionament 

Descriure els tipus d’actuadors 
pneumàtics i les seves 
aplicacions.. 
Millorar el  treball en grup  

Comunicativa 
lingüística i 
audiovisual. 
 
Social i  ciutadana . 
 
Iniciativa i 
autonomia personal 

 

 Augmentar la cohesió del grup 

Desenvolupar les  habilitats 
socials de l’alumnat. 

CONTINGUTS CURRICULARS 

 
- Coneixement dels elements que conformen un sistema pneumàtic. 
-Tractament de l’aire comprimit. 
- Cilindres de simple i doble efecte 
-Vàlvules distribuïdores. 

 
 

Taula 5 : Microprogramació de l’activitat de Puzzle 
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On : A1 : Taller de Tecnologia ; A2 : Aula d’informàtica 
On : Competències Bàsiques :  C1 = competència comunicativa , lingüística i audiovisual ; C2 = Competència artística i cultural ; C3= Competència en el tractament de la informació i competència 
digital ; C4= Competència matemàtica ;C5= Competència Aprendre a aprendre ; C6= Competència d’Autonomia i iniciativa personal ; C7= Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món físic i C8= Competència social i ciutadana. 
 

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/ APRENENTATGE 
 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA : 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS. 

Material i 
recursos Aula  Temps Organització Criteris  

Avaluar 

Competències bàsiques 
 
1 
 

2 
 

3 
 

4 5 
 

6 7 8 
 

IN
IC
I 

1 Explicació i entrega del material 
per a la realització de l’activitat 

Entrega del 
material A1 20’ Grup classe          

2 Lectura individual Dossier 
entregat A2 15’ Individual          

3 
Cerca per internet del que no 
hagi quedat clar i ampliar els 
coneixements. 

 A2 25’ Individual          

D
ES
EN
VO
LU
PA
M
EN
T 

4 Reunió dels experts   A1 20’ Activitat en 
grup (5),(6)         

5 Explicació de cada part dintre 
del seu grup  A1 20’ Activitat en 

grup (5),(6)         

6 Resolució de dubtes  A1 20’ Grup classe          

SI
N
TE
SI

 

7 Exercici 2.Qüestionari referent a 
l’activitat.  Exercici 2 A1 30’ Grup classe 

(1),(2), 
(3),(4)         
 

Taula 6 : Activitats d’ensenyament /aprenentatge del Puzzle 
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5.1.2. Descripció 
 

Aquesta activitat s’ha dissenyat per dinamitzar la part 
teòrica. El que es planteja és una activitat de treball 
cooperatiu basada en la tècnica del Puzzle , popularitzada 
per Aronson. 
El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge en la qual 
l’alumnat, organitzat en petits grups, treballa conjuntament 
amb la intenció d’assolir uns objectius comuns. En aquests 
cas , serien els coneixements mínims requerits en la part 
teòrica d’aquesta unitat didàctica.  
Una de les característiques més interessants d’aquesta 
metodologia és que cada membre assumeix la seva pròpia 
responsabilitat alhora de l’aprenentatge, però també és fa 
responsable de l’aprenentatge dels seus companys de 
grup.  

Per tant amb aquesta activitat millorem els següents aspectes: 
 
Habilitats conceptuals:  
 
En aquest sentit l’aportació més important és l’aprenentatge significatiu que assoleix l’alumnat 
al tenir que explicar ells mateixos els conceptes estudiats als seus companys de grup, i que 
aquestos entenguin el que se lis està explicant..  
 
Habilitats procedimentals:  
 
Aquesta activitat està basada en el desenvolupament de la comprensió  lectora i oral, per tant 
l’alumne haurà  d’utilitzar diferents estratègies per  organitzar els seus coneixements, com 
resums, esquemes, mapes conceptuals.. També  haurà de discutir amb els seus companys, 
tant del grup d’experts com possiblement amb els dels seu grup.  
 
Habilitats actitudinals:  
 
Gracies a aquesta activitat és pot desenvolupar la unitat del grup i les relacions en igualtat. 
L’alumnat aprèn els principis bàsics de la cooperació, ja que tots es necessiten , els uns als 
altres,  per assolir els coneixements necessaris per superar la unitat didàctica.  Perquè el grup 
funcioni correctament es necessita que es creï un clima de confiança i comunicació entre ells 
mateixos. La clau de l’èxit consisteix en crear una interdependència positiva entre els integrants 
del grup, es a dir, la necessitat de treballar junts per assolir uns objectius finals. 
 
Guió de l’ activitat de puzzle 
 

 

 
PARTS DEL TEMA 

 

 
GRUPS EXPERTS 

 
ALUMNES  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compressors 
 1 

 
A1 

 

 
B1 

 

 
C1 

 

 
D1 

 
Unitat de 

manteniment 2 A2 B2 C2 D2 

Actuadors 
 

3 
 

 
A3 

 

 
B3 

 

 
C3 

 

 
D3 

 

Vàlvules 
 

4 
 

 
A4 

 

 
B4 

 

 
C4 

 
D5 

GRUPS PUZZLE GR1 GR2 GR3 GR4 

Imatge 1 : Puzzle 
 

Taula 7: Puzzle 
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 Explicació del docent de l’activitat a realitzar. 
 

 L’alumnat s’agruparà com ell mateix cregui convenient . De totes maneres, si el docent 
ho considera oportú farà  canvis en els grups per al bon funcionament de l’activitat. 
 

 Un cop constituïts els grups s’entregarà  el dossier de teoria , un per cada grup. Seran 
ells mateixos qui es repartiran les seccions a estudiar. 
 

 Cada membre de l’equip estudia, fa resums.. de la part que se li ha assignat. En el cas 
de tenir algun dubte ho pot preguntar al docent o ho pot cercar en internet. 
A través d’internet se’ls recomanarà d’ampliar la informació  entregada pel docent. 
 

 Es reuneixen els experts de cada grup per la seva posta en comú i per resoldre’s entre 
ells mateixos les qüestions que no lis hagin quedat clares. Al final de la seva reunió 
hauran consensuat una mateixa explicació de la seva part que es aquella que 
explicaran al seu grup. (Es recomanarà a l’alumnat de tenir un resum  de l’explicació a 
la que hagin arribat en el grup d’experts.) 
 

 Cada expert torna al seu grup per fer l’explicació de la seva part als altres  membres. 
Amb aquesta activitat aprendran a escoltar-se els uns als altres. 
 

 El docent resoldrà els dubtes o aspectes menys clars que pugui tenir l’alumnat un cop 
realitzada l’activitat. 
 

 S’avalua l’activitat per veure el grau d’assoliment per part de l’alumnat de la teoria feta 
a través d’aquesta activitat. 

 
Objectius de l’activitat 
 

 Curriculars. Assolir  els coneixements mínims sobre compressors, unitat de 
manteniment, actuadors i vàlvules.(Objectius específics de la unitat didàctica) 
 

 Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes 
 

 Desenvolupar  les habilitats socials de l’alumnat 
 

 Desenvolupar les habilitats orals i de comprensió de l’alumnat. 
 

Competències treballades amb l’activitat. 
 

 CB1: Competència comunicativa i lingüística: els alumnes han d’entendre un text i 
després transmetre als altres membres del grup el que han entès 
 

 CB5: Competència d’aprendre a aprendre: ells mateixos aprendran en el procés,   ja 
que hauran de trobar estratègies per a que tot els membres del seu grup puguin 
entendre la seva part. 
 

 CB8: Competència social i ciutadana: Desenvoluparan les seves habilitats socials a 
través del treball en equip, característic d’aquests tipus d’activitats. 

 
5.1.3. Material de suport. 
 
 Veure Annex I . Material de suport per l’activitat de Puzzle 
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5.2. Activitat de simulació 
 
5.2.1. Recerca de simuladors de pneumàtica i hidràulica. 
 
A través d’internet hem cercat simuladors que estiguin al nostre abast i que poguem fer servir 
per aquesta unitat. 

PneumaticSim 1 
 
Aquest simulador tant sols és demostratiu. Dintre de la seva llibreria té diferents circuits 
pneumàtics.Es poden veure com funcionen però no els podem dissenyar nosaltres mateixos. 
 
Simulador de PortalESO 
 
Aquest simulador  ha estat dissenyat en flash per un professor. No necessita instal!lació i té els 
suficients elements  bàsics per a poder dissenyar circuits bàsics. El seu inconvenient , es que  
la simulació no funciona del tot correctament i pot arribar a passar que la pàgina no es carregui 
correctament. 

Simulador de pneumàtica del ministeri d’educació i ciència :  

http://ares.cnice.mec.es/electrotecnia/a/generales/simulador_neumatica/simulador_neum
atica.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aquest és un simulador on-line i en el qual es poden veure els elements en  3D o amb el seu 
esquema de disseny. El seu inconvenient és que apenes té elements per a fer una instal!lació,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 2 : Simulador 3D 
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Fluidsim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sens cap dubte aquest simulador de pneumàtica és el millor existent en l’actualitat per a la 
simulació de circuits. Cal destacar en la seva  versió completa que té un apartat anomenat 
didàctica, on explica que és cada component i presenta diferents circuits de mostra del que es 
pot fer amb el seu programa. 
L’inconvenient d’aquest simulador és que  es propietari per tant per tenir accessibles totes les 
seves característiques s’ha de pagar la llicència. En el cas de que s’utilitzi una demo, el 
programa no té totes les seves funcionalitats i cada trenta minuts és tanca. 
Tot i així és potser una de les millors opcions existents al mercat per a la simulació de circuits 
pneumàtics. 
 
 
Logiclab 
 
http://www.logiclab.hu/index.php 
 
 
Aquest simulador en la seva versió demo, et deixa fer el muntatge de forma virtual dels circuits 
pneumàtics més bàsics.  S’ha de tenir en compte que està en anglès. El seu inconvenient, es 
que en la seva versió demo el seu rendiment i les seves opcions estan limitades,( solament 
accés als circuits bàsics de pneumàtica) 
 
Valoració 

En aquest cas , el simulador que més opcions ens dona i que s’adapta millor a tot tipus 
d’activitat i disseny és el fluidsim, i és el simulador que s’utilitzarà amb l’alumnat. A més, 
destaquem la part didàctica que té aquest simulador on es poden consultar per a que serveixen 
els elements  i que són.  

 
 

 

Imatge 3 : Fluidsim 
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5.2.2. Microprogramació de les pràctiques de simulació 
 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS PROFESSOR/A  
4t C 2h 30 3er Trimestre 2010-2011 Judith Tello  
ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT  
Tecnologia ACTIVITAT DE SIMULACIÓ  

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BASIQUES CRITÈRIS D’AVALUACIÓ  

Reconèixer i dibuixar la simbologia 
pneumàtica 
 

Aprendre a aprendre 
 
Tractament de la informació i 
competència digital 
 
Iniciativa i autonomia 
personal . 

 1 
 
 
2 
 

Representació correcte del circuit 
sol!licitat  
 
Solució correcte al problema 
plantejat 
 
 
 

 

Identificar  els components pneumàtics  

Dissenyar i simular circuits pneumàtics  

CONTINGUTS CURRICULARS 
 

- Disseny de diferents circuits pneumàtics. 
- Representació gràfica 
- Aplicacions de la pneumàtica 
-Utilització de simuladors 

 

 
Taula 8 : Microprogramació  de les pràctiques de simulació 
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