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1. INTRODUCCIÓ  
 
La representació arquitectònica és un dels temes importants en el món de la construcció i 

l’edificació. Atenent a que durant el  Màster en Formació del Professorat de Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, he realitzat 
l’especialitat de Formació Professional i les pràctiques a l’institut van ser desenvolupades a un 
cicle formatiu de la família d’edificació i obra civil1 considero interessant enfocar el tema del 
treball a una millora dintre d’un cicle formatiu d’ensenyament d’edificació.  

No sempre s’ha donat importància a la representació de tots els elements que composen 
una obra d’edificació. Com a professional de l’arquitectura i futura professora de cicles formatius 
he trobat important dedicar el meu treball fi de màster a aquest tema, el de la representació; les 
seves pautes, les eines que se n’utilitzen, la manera d’expressar els elements que composen 
una edificació i també com a part important dintre de les TIC, com es pot cercar informació per 
al desenvolupament de les representacions en edificació i com es pot compartir a la xarxa els 
elements que hem generat d’una manera responsable i eficaç. 

Durant el meu procés de formació com arquitecta, primer a la universitat, després als 
diferents despatxos professionals en les que he treballat i finalment al meu període de 
pràctiques a cicles formatius de  Formació Professional, he observat tres problemes comuns a 
tots ells: 

1. En general els professionals vinculats al món de l’edificació tenim problemes per a 
entendre i representar els elements detalls constructius com a eina de comunicació 
amb altres professionals (constructors, altres arquitectes, ajuntaments, etc…). Per 
una banda no hi ha uns criteris, unes pautes i una metodologia a seguir per a que 
entenguem i puguem difondre els detalls constructius. No ens ho ensenyen a les 
escoles i instituts i tampoc s’estableixen d’una manera clara a la majoria de 
despatxos professionals. 

2. En general, a la representació arquitectònica es dóna molta importància a la imatge. 
Gràcies al desenvolupament nous programes informàtics que donen l’oportunitat als 
professionals de generar imatges quasi reals dels projectes. Aquesta importància a la 
imatge a fet que el com es construeixen els edificis i quins elements els formen hagi 
quedat en un segon pla, com a preocupació última a l’hora de desenvolupar un 
projecte d’edificació. 

3. L’eina Internet ha proporcionat als professionals de la família de la construcció la 
possibilitat d’accedir a exemples representatius, elements i detalls constructius d’una 
manera quasi immediata. Però s’ha incrementat el temps de dedicació a la cerca 
d’informació més que a la pròpia representació dels nostres detalls. Això és degut a 
un desconeixement de les eines d’optimització de cerca i de les eines que 
proporciona Internet per a compartir dades en la xarxa. 

 
La idea de desenvolupar aquest treball ha sorgit mitjançant el procés d’observació, anàlisi i 

participació a les classes del CFGS de Desenvolupament i Aplicació de Projectes de 
Construcció del departament d’Edificació i Construcció del institut on he realitzat les pràctiques. 

En un principi el títol era Pautes, estratègies i optimització de detalls constructius a 
l’edificació, però amb el desenvolupament de la proposta es va decidir fer un canvi en el títol, ja 
que el nou títol Pautes Didàctiques per a l’optimització de detalls constructius va més en 
consonància amb la proposta del treball, més que estratègies es dones una sèries d’eines i 
pautes didàctiques pel desenvolupament òptim dels detalls constructius.  

El punt d’inici ha estat un dels crèdits d’aquest cicle, dedicat a la representació de la 
construcció del qual vaig participar activament com a professora en pràctiques amb l’ajuda i la 
supervisió del meu tutor al centre. Els objectius amb aquest treball són: 

1. Introduir en aquest crèdit dedicat a la representació, una manera diferent i 
organitzada d’explicar els detalls constructius i els seus elements. Es posarà èmfasi 
en que el coneixement dels elements ens ajuda a una millor i més correcta 
representació i es donarà als alumnes una sèrie d’eines i pautes per que més 
endavant puguin desenvolupar uns criteris propis d’una manera autònoma i 

                                                            

1 Famílies professionals de la FP. http://xtec.cat/fp/ 
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conscient. L’enteniment dels detalls constructius depenent de la tipologia del projecte 
a desenvolupar serà una part important d’aquest primer objectiu, així com també 
l’anàlisi de les diferents tipologies de detalls constructius que podem trobar en un 
projecte. S’analitzaran també els components i elements constructius més simples, 
la relació entre ells i l’expressió de la seva representació. 

 
2. Que els alumnes puguin prendre consciència de la utilitat que té una bona 

representació com a forma de comunicació. La representació i els dibuixos són una 
de les eines que tenim els professionals de la família d’Edificació per comunicar-nos 
amb els professionals que treballen amb nosaltres en el procés d’elaboració de 
projectes i en la seva execució en obra. Si els alumnes es consciencien d’això 
s’impliquen més en la tasca de representació. Més que veure-ho com un exercici per 
aprovar l’assignatura passen a veure-ho com a seu i per tant el resultat final és més 
profitós per al seu coneixement.  la conseqüent representació a més de proporcionar 
als alumnes eines per poder desenvolupar els seus propis criteris de representació 
d’una manera autònoma i conscient de la seva utilitat com a forma de comunicació 
amb la resta de professionals que treballen junts en l’elaboració d’un projecte 
d’Edificació i la seva futura execució en obra. 
 

3. Crear i compartir els detalls i la informació generada de l’assoliment dels punts 
anteriors. Els alumnes podran prendre part activa d’un blog/web afegint detalls 
desenvolupats a classe com exercicis, modificant-los després de les correccions i 
comentant-los entre ells mateixos. Això ajudarà per una banda a que puguin afermar 
els seus coneixements i per una altra a que puguin desenvolupar i/o millorar les 
seves competències digitals. Els programes informàtics i l’eina Internet seran claus 
en aquest objectiu final. Els programes per crear i modificar els dibuixos i 
representacions i Internet per a poder interactuar, compartir i comentar els resultats 
d’una manera activa. 

 
La intenció del treball és doble. Per una banda es potencien en els alumnes i les alumnes 

que rebin formació en el CFGS de Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció, 
les capacitats de representació de detalls constructius, això els hi proporcionarà coneixements 
pràctics i teòrics de composició d’un edifici. Per una altra banda en el desenvolupament 
d’aquests coneixements es potenciaran les competències digitals dels alumnes i les alumnes, 
ajudant-los a que coneguin les aplicacions de comunicació, difusió i sindicació de continguts 
que proporciona l’eina Internet. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

2.1 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ 
 
Als despatxos professionals, escoles universitàries i instituts de formació professional on es 

desenvolupen ensenyaments de representació d’elements arquitectònics i constructius sembla 
que es mostra més una atenció per la imatge dels edificis que una preocupació de com estan 
composats. Aquest fenomen és nou a la història de l’arquitectura i la construcció, ja que des de 
que l’ésser humà representa les seves construccions a primat més l’interès pels detalls i la 
composició de tots els elements d’un edifici més que l’edifici en si mateix. És un fenomen nou ja 
que des de finals del segle XX i començaments del segle XXI la tecnologia ha avançat tant que 
ha permet a professionals de moltes disciplines (no només de l’arquitectura i la construcció) 
crear i desenvolupar imatges dels edificis casi reals. Ha estat un gran avanç, però per alguns 
professionals o futurs professionals és una limitació. Molts professionals dominen les eines i 
reprodueixen imatges realistes dels edificis que projecten, però saben construir-los? Són 
conscients dels elements que s’han d’unir per conformar la pell que donarà més tard aquestes 
imatges?  

El programari CAD2 per una banda, les tecnologies integrades BIM (Building Management 
System), i per una altra la gran biblioteca d’exemples independents que proporciona Internet, 
són molt beneficiosos per al desenvolupament de la nostra feina com a professionals de 
l’arquitectura i de l’edificació. Però si no en sabem fer un ús responsable i no sabem triar el que 
ens aporten aquestes tecnologies, el resultat pot ser un edifici mal executat o un edifici amb 
esquerdes o altres problemes d’una carència de bona execució i enteniment dels detalls que 
composen aquest edifici. 

Per tant la situació es pot resumir en que la situació observada a l’ institut on he realitzat les 
pràctiques és molt semblant a la de molts despatxos professionals i moltes escoles 
d’arquitectura; els alumnes atenen més al fet obtenir un resultat final d’imatge abans que 
preguntar-se com està composat l’edifici que dóna aquesta imatge. 

Els alumnes tant de primer com de segon del cicle en el que he realitzat les pràctiques han 
realitzat com a molt quatre detalls constructius en el seu període d’aprenentatge, desconeixen 
les funcions dels detalls constructius i mostren desmotivació quan se’ls planteja la realització 
d’un detall per entendre com funciona l’edifici en el que estan treballant. No són conscients de la 
importància dels detalls constructius. 

 
2.2 ELABORACIÓ D’HIPÒTESIS 

 
Partint de la base, com ha quedat explicat a la introducció, de la pròpia experiència, en 

l’observació de la dinàmica dels alumnes del crèdit de representació i l’anàlisi de les classes en 
les que he participat, es poden desenvolupar les següents hipòtesis: 

1. Conèixer els elements que composen un edifici, així com la seva ubicació i composició de 
materials és important per al correcte enteniment de l’edifici i per tant per a una correcta 
representació del detalls. 

2. Tenir unes pautes i una metodologia de representació de detalls constructius és bàsic 
alhora de desenvolupar detalls, sigui quin sigui la tipologia de detall i el tipus de projecte a 
desenvolupar. 

Els alumnes tant de primer com de segon del cicle en el que he realitzat les pràctiques han 
realitzat com a molt quatre detalls constructius en el seu període d’aprenentatge, desconeixen 
les funcions dels detalls constructius i mostren desmotivació quan se’ls planteja la realització 
d’un detall per entendre com funciona l’edifici en el que estan treballant. No són conscients de la 
importància dels detalls constructius. 

3. La majoria de professionals i estudiants tot i havent rebut formació en temes de 
representació busca normalment una manera més òptima de representar els detalls 
constructius. 

4. La font de cerca d’informació més utilitzada a l’actualitat és Internet. Però aquest recurs no 
s’utilitza d’una manera eficient i rigorosa per tal que es converteixi en eina per optimitzar els 
temps de recerca i difusió del coneixement. 

                                                            

2 CAD (Computer aided design) Diseny Assistit per ordinador. Font: http://es.wikipedia.org/wiki/CAD/CAM 



PAUTES DIDÀCTIQUES PER OPTIMITZAR LA REPRESENTACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS 

 

Juny 2011                                                           SABINA FERRE NEBOT                                                              5 

 

Aquestes hipòtesis ajudaran a  recolzar el desenvolupament dels objectius descrits a la 
introducció i que apareixen més detallats al punt 2.4. 
 

2.3 ANÀLISI DE DADES 
 
Havent formulat les hipòtesis aquest punt es dedica a expressar els resultats obtinguts de 

realitzar una enquesta a individus relacionats amb el món de l’arquitectura i la construcció. És 
important tenir l’opinió de les persones afectades per l’objecte del treball; la representació 
arquitectònica. Aquesta enquesta has estat realitzada a un grup de persones de diverses edats i 
diferents relacions professionals dins del món de la construcció i l’arquitectura (arquitectes, 
arquitectes tècnics, estudiants de cicles formatius, tècnics de la construcció i alguns d’altres) 
són les que conformen l’exemple de població al que ha estat dirigida l’enquesta. L’enquesta va 
ser realitzada amb el programa Google Docs i el link es el següent: 

<https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&pli=1&formkey=dDdERTZx
ZUpaSUNBOXVkTnVSZHRIc3c6MQ#gid=0> 

 El model d'enquesta amb les possibilitats de resposta es troben a l’Annex 1 adjuntat amb 
aquesta memòria. El resum de respostes a les preguntes i de l’enquesta es troben recollides a 
l’Annex 2 adjuntat amb aquesta memòria. 

Es relaciona a continuació les preguntes i percentatges de respostes que van donar els 
enquestats i les enquestades: 

 
Pregunta i gràfic 1: 
 

 
  

Pregunta i gràfic 2: 
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Pregunta i gràfic 3: 
 

 
 
 
Pregunta i gràfic 4: 
 

 
 
Pregunta i gràfic 5: 
 
 

 
 
 
Pregunta i gràfic 6: 
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Pregunta i gràfic 7: 
 

 
 
Pregunta i gràfic 8: 
 

 
 
Pregunta i gràfic 9: 
 

 
 
Pregunta 10: 
Quines pautes creus que són importants en la representació de detalls constructius? 
A aquesta pregunta cada individu va contestar al seu criteri. Les respostes més repetides van 
ser les següents: 
 
- Valor  de línia, trames i colors utilitzats amb uns criteris. Grafisme clar i expressat amb 

correcció 
- Llegenda i composició clara 
- Tenir un bon coneixement dels elements constructius 
- Realitzar els detalls necessaris corresponents a cada tipologia de projecte 
- Tenir bones fonts d’informació i definir-les 
 

Es mostra així que quasi el 97%  dels enquestats i enquestades han realitzat formació als 
seus llocs d’estudi sobre el tema de representació d’elements constructius. Només el 18% 
considera que la seva manera de representar és excel·lent, el 42% consideren que la seva 
tècnica de representació és eficient i correcta i el 30% considera que podria millorar.  

Del total dels enquestats i enquestades al 76 % els agradaria que els hi donessin pautes per 
optimitzar la manera de representar detalls constructius, en aquest percentatge s’inclou els que 
consideren que la seva manera de representar és eficient i correcta. És un percentatge prou alt 
com per a considerar la importància que té una bona base en quant a pautes de representació 
(punts 2 i 3 de les hipòtesis exposades al punt anterior). 
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En el tema referent a la cerca d’informació (pregunta 8), els enquestats i enquestades opten 
per diferents mitjans, molts busquen en Internet, en revistes i llibres i també tenen creades 
biblioteques de detalls. El tema curiós és que cap d’ells utilitza l’eina de sindicació de continguts 
per a tenir unes pàgines web o blogs que els hi proporcionen el que necessiten. Això 
optimitzaria el temps de recerca i intercanvi d’informació per Internet. La hipòtesi 4 anomena 
aquest fet, no coneixem la manera d’utilitzar Internet d’una manera eficient.  

Durant el màster vaig desenvolupar amb uns companys un treball d’innovació docent que 
tractava el tema de mantenir-se al dia professionalment. Es va realitzar una enquesta a un grup 
de persones semblant al de l’enquesta esmentada en aquest punt. Partíem de la base que, els 
professors i professores, els alumnes i les alumnes  de diferents cicles i famílies professionals 
dels centres on realitzàvem les pràctiques, aprofitaven poc i d’una manera poc efectiva les eines 
que proporciona Internet en quant a obtenció, generació i intercanvi de dades i informació. 

La classificació informativa mitjançant la creació d’uns marcadors socials col·lectius i, sobre 
tot, la sindicació de continguts (RSS, o Really Simple Sindication)(*) poden ser les eines al 
voltant de les que girarà la direcció i el concepte de la recerca d’informació. La subscripció per 
RSS permet que l’usuari rebi la informació que li interessa, no cal anar a buscar la font 
d’informació, sinó que és la informació la que vindrà a nosaltres. 

Els resultats d’aquesta enquesta es veuen reflectits als gràfics següents: 
Gràfic 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com a primera dada relacionada directament amb l’obtenció d’informació preguntàvem com 
preferim majoritàriament accedir a la informació. 
Tal i com s’esperava, Internet esdevé l’eina mes utilitzada per aquesta finalitat amb un 95%.  
 
Gràfic 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La freqüència amb la que s’utilitza Internet també és un paràmetre important a  tenir en compte. 
La informació obtinguda va ser l'esperada; ens connectem cada dia i, en un alt percentatge, 
diversos cops al dia.  
 
Gràfic 3  
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Altres factors que vam trobat significatius van ser la relació de la comunitat educativa amb el 
llistat de “favorits” i la subscripció a revistes o diaris en format paper. 
Aquests factors venen directament relacionats amb el nostre objectiu d’integrar la sindicació de 
continguts a la comunitat educativa. 
 
Gràfic 4 

 
 
 
 
 
Tal i com es veu al gràfic 5, una minoria coneix la 
sindicació de continguts o RSS, mentre que la resta no 
la coneix o n’han sentit a parlar però no la utilitzen 
(probablement per falta d’informació). 

Gràfic 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amb els resultats obtinguts i comentats anteriorment, es pot  concloure que la utilització de la 
RSS com a eina innovadora per l’actualització i l’obtenció d'informació dins del marc educatiu 
esdevé un projecte viable, innovador i que pot arribar a ser molt positiu, enriquidor i productiu 
per a alumnes i professors. Trobo que és interessant afegir-ho a aquest treball per a incloure-ho 
dins dels meus objectius com a part potenciadora de les competències digitals, necessàries 
actualment en tots els àmbits de l’ensenyament i dels camps professionals. Aquesta part és 
recolzada a més per professionals de l’ensenyament i les competències digitals com Jordi Adell 
3 i Dolors Reig4. 

 
 

 

 

 

                                                            

3 Jordi Adell és doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de València i professor titular 
de l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar al Departamento de Educación de la Universitat Jaume I (UJI) 
en Castelló. Dóna classes de diferents assignatures relacionades amb la tecnologia educativa. 
http://elbonia.cent.uji.es/jordi/inicio/ 

4 Dolors Reig és psicòloga social i editora el la web http://www.dreig.eu/caparazon. Ha dirigit durant 15 
anys Centres, Programes i Projectes de Formació. Actualment treballa com a freelance, professora, 
conferenciant i consultora a diferents empreses, institucions, Universitats i organitzacions. Investiga i és 
formadora en temes com la Innovació Social, entorns col·laboratius, Dinamització de comunitats, xarxes , 
socials, Tendències web, empresa 2.0, Social Medià, Entorns personals d’Aprenentatge, Educació 2.0, 
Innovació docent, Cibercultures, etc... 
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2.4 RELACIÓ D’OBJECTIUS 
 
La proposta de treball es basa un enfocament diferent i més ordenat de la representació dels 

detalls constructius. Com queda reflectit a la introducció per una banda es promou el interès per 
un disseny i dibuix acurat dels diferents elements que composen les edificacions com a 
resposta a la demanda del crèdit de representació del CFGS Desenvolupament i Aplicació de 
Projectes de Construcció. Per una altra banda i com a segon objectiu del treball s’intenta aportar 
als alumnes i les alumnes uns nous coneixements sobre les aplicacions que ofereix Internet en 
quant a l’obtenció d’informació sobre la matèria de representació de detalls constructius i les 
possibilitats a més d’intercanvi i publicació dels productes d’aquesta representació. Aquest 
intercanvi on-line tutelat pel professor/a pot ajudar significativament en la depuració de la 
representació dels detalls proposats en diferents exercicis pels estudiants i les estudiants, en el 
sentit d’aconseguir una millor i més acurada expressió. Prenent com a base el crèdit 5 del 
CFGS Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció. Crèdit que conec, he estudiat, 
he programat i he impartit classes, els objectius, recolzats per les hipòtesis i resultats exposats 
al punt 2.3, seran les bases que recolzaran l’organització de continguts de la part de resultats 
d’aquest treball: 

 
1. Es desenvoluparan uns continguts teòrics que ajudin als alumnes al coneixement i 

interpretació dels elements constructius que composen un edifici. Es facilitaran una 
sèrie de pautes de representació vinculades als detalls constructius així com una 
anàlisi de les diferents tipologies de detall, depenent de diferents factors com el tipus 
de projecte que es desenvolupa o la disposició a l’edifici del detall. Els diferents 
components i elements constructius més simples seran explicats primer, analitzats 
segon i representats manualment per a assolir un major coneixement de les seves 
característiques i de l’expressió de la seva representació Els alumnes i les alumnes 
estaran capacitats per desenvolupar uns criteris propis de representació d’una manera 
autònoma i més conscient, útil per al desenvolupament de tasques en un futur com a 
professionals tècnics. Es proposaran com exemples bases de dades creades per la 
normativa vigent (CTE, Codi Tècnic de l’Edificació5) i per programes molt utilitzat per 
professionals del món de la construcció com el CYPE6. 

 
2. Mitjançant la pràctica guiada pel docent o la docent els alumnes i les alumnes 

prendran consciència de la utilitat d’una bona representació com a forma de 
comunicació amb els professionals de la família d’edificació que en un futur treballaran 
amb ells i elles. En aquest punt es faran anàlisis en grup i individual de les tasques 
realitzades pels components del grup classe, es comentaran els exercicis i es 
corregiran seguint les pautes indicades a la part teòrica, a més del docent, els i les 
alumnes participaran d’aquest procés d’anàlisi i correcció amb els seus companys i 
companyes. La intenció és que els alumnes i les alumnes facin seu el treball realitzat 
evitant la por a suspendre i centrant-se en la realització dels exercicis com a pràctica 
de la realitat futura, prenent responsabilitats de la pròpia feina. 

 
3. Després d’una introducció a una recerca més òptima d’informació per Internet i de la 

creació dels detalls constructius, analitzats i corregits segons unes pautes. Es crearà 
un blog de la classe, dirigit pel docent o la docent responsable, en el qual es penjaran 
per una banda els continguts teòrics de coneixement dels elements amb les pautes 
donades al grup classe. Per una altra banda s’aniran penjant diversos detalls, 
classificats per tipologies, que els alumnes hauran desenvolupat, creant un recull 
d’exemples que sempre es podran consultar i ampliar fins i tot després que els 
alumnes i les alumnes hagin finalitzat els seus estudis. S’introduirà a l’alumnat en 
conceptes de sindicació de continguts i creació d’un blog a la xarxa. Quan els detalls 
estiguin penjats es podran fer comentaris de millora del material publicat. 

                                                            

5 CTE.< http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0012.html> 

6 <CYPE. http://www.cype.es> 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
En aquest apartat es descriurà com i amb quines eines recolzaré l’ensenyament i transmissió 

de coneixements que deriven dels objectius exposats al punt anterior.  
 

3.1 APLICACIÓ DE LA TAXONOMIA DE BLOOM COM A METODOLOGIA 
 
Per al desenvolupament dels objectius marcats he decidit que la taxonomia de Bloom 

serveix als propòsits d’aquest treball i facilita l’organització de les tasques tant per al docent 
quan prepara les classes com per a l’alumnat quan els rep i realitza les activitats. 

Subcategories de la Taxonomia revisada de Bloom7 
Cadascuna de les categories o elements taxonòmics té un nombre de verbs clau, associats 

a ella. Em basaré en algunes d’elles per desenvolupar la meva metodologia de treball amb els i 
les alumnes. 

 
Habilitats de Pensament d’Ordre inferior (LOTS) 
6. Recordar: Reconèixer, llistar, descriure, identificar, recuperar, denominar, localitzar, trobar  
5. Entendre: Interpretar, resumir, inferir, classificar, comparar, explicar, exemplificar. 
4. Aplicar: Implementar, desenvolupar, usar, executar. 
3. Analitzar: Comparar, organitzar, deconstruir, atribuir, delinear, trobar, estructurar, integrar. 
2. Avaluar: Revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar, provar, detectar, 

monitoritzar. 
1. Crear: Dissenyar, construir, planejar, produir, idear, traçar, elaborar. 
Habilitats de Pensament d’Ordre superior (HOTS) 

 
Figura 1                                                                                                Figura 2 

                                                   
 
Figura 1 Taxonomia revisada de Bloom Figura 2 Taxonomia de Bloom 
Font: Churches, Andrew. Taxonomia de Bloom para la era digital.  
http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php 
 

                                                            

7 Lorin Anderson, va revisar la taxonomia del seu mestre (Benjamín Bloom) i va publicar, l’any 2001, la 
Taxonomía Revisada de Bloom. Un dels aspectes clau d’aquesta revisió és l’ús de verbs en lloc de 
substantius per cadascuna de les categories i l’altre, el canvi de la seqüència d’aquestes dins la 
taxonomia. Font: http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php 
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Figura 3 
Font: Churches, Andrew. Taxonomia de Bloom para la era digital.  
http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php 
 

Churches proposa revisar la taxonomia de nou per adequar-la al context actual: 
 

“...nuestra forma de enseñar a los estudiantes debería también modelar la colaboración. Existe un vasto 
conjunto de herramientas de colaboración: wikis, blogs de aula, herramientas colaborativas para 
documentos, redes sociales, sistemas de administración del aprendizaje, etc. Muchas disponibles sin costo 
alguno. Si aún no las ha utilizado usted, consulte los siguientes recursos:  
● Wikis – “Wet Paint” (pintura fresca), ZohoWiki y Wiki Spaces 
● Blogs de aulas – Edublogs, Classroomblogmeister, WordPress, Blogger  
● Herramientas colaborativas para documentos  – Documentos de Google, Documentos de Zoho, 
Buzzword de adobe. 
● Redes sociales – Ning 
● Sistemas de administración del aprendizaje  – Moodle, Blackboard, Web “ 
 

Seguint amb els objectius, els punts 6 i 5 correspondrien al primer objectiu del punt anterior, 
vinculats a la part teòrica, de continguts i adquisició de coneixements. Els punts 3 i 4 
correspondrien a l’objectiu segon de pràctica i desenvolupament de detalls constructius i 
finalment com a nivells més elevats els punts 1 i 2 correspondrien a la part que vincula el 
desenvolupament de detalls amb la seva difusió i explicació amb el blog de la classe. 
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3.2 DESENVOLUPAMENT DE LA PART TEÒRICA 
 
Coincidint amb autors com el Robert Arnold 8 sobre el tema de l’ensenyament de la 

Formació professional, la metodologia de l’ensenyament a les assignatures de la Formació 
Professional ha de promoure la formació i el desenvolupament de les habilitats professionals, no 
només a partir dels mètodes i procediments generals sinó mitjançant la utilització d’unes pautes 
i el desenvolupament de tasques basades en l’aprenentatge significatiu, que asseguri la 
continuïtat del coneixement adquirit. La part teòrica que desenvoluparé té aquesta finalitat 
productiva mitjançant la utilització de procediments actius, models d’anàlisi, d’interpretació, 
etc… Per resoldre els problemes vinculats a la temàtica de la representació de detalls 
constructius en edificació. S’aplicaran en aquesta part metodologies corresponents als punts 5 i 
6 de la metodologia de Bloom reflectides al punt anterior. Després de l’explicació teòrica es 
mostraran exemples de detalls constructius (tant de bons com de dolents) i els alumnes hauran 
de reconèixer, llistar, descriure, identificar i localitzar tant les errades que no concorden amb allò 
explicat com els elements i pautes que si s’han mostrat. També se’ls hi demanarà que 
demostrin els seus coneixements adquirits mitjançant l’argumentació de per què certs exemples 
estan ben executats o malament, en cada cas. Això implicarà que l’alumnat ha entès el que 
se’ls ha explicat. 

 
3.3 ACTIVITATS. DESENVOLUPAMENT DE LA PART PRÀCTICA 

 
Pel desenvolupament de la part teòrica es prendrà com a base l’edifici que els alumnes i les 

alumnes desenvolupen i treballen durant tot el curs i sobre el qual van aplicant els coneixement 
dels diferents crèdits del cicle. Pel nivell dels alumnes de primer l’edifici a desenvolupar és un 
edifici d’habitatges en alçada. Es decidiran els detalls a desenvolupar per aclarir les zones més 
complicades així com també les solucions constructives i materials que ajudaran a la definició 
dels detalls constructius. En aquesta part pràctica es desenvoluparan primer croquis manuals i 
més endavant s’explicaran eines de representació informàtica en format CAD. Es 
desenvoluparan els detalls seguint les pautes donades a la part teòrica i s’aniran corregint 
possibles errors i també s’aniran generant altres criteris basats en el coneixement dels elements 
constructius, sempre d’una manera justificada.  

L’alumnat ha de avaluar exemples donats de certa categoria i normatius com els que es 
presenten a la normativa CTE9 (del Codi Tècnic de l’Edificació), com s’ha explicat abans tot i 
existir aquest exemples pautats, els professionals no ho utilitzen com a base dels seus treballs i 
detalls, sinó més com a font d’exemple. 

Els punts 4, 3, 2 de la taxonomia de Bloom es desenvoluparan en la metodologia emprada 
en aquesta part. En la part d’aplicació es desenvoluparan tant per mitjans manuals com 
informàtics (CAD) els diferents detalls vinculats a l’edifici d’habitatges abans esmentat. Amb la 
direcció del professor/professora del crèdit es realitzarà per part de l’alumnat un anàlisi 
mitjançant la comparació amb la teoria o els treballs dels companys, els detalls que es 
delinearan a la classe ajudant a millorar la seva representació i la seva visió dels mateixos. En 
quant a la part d’avaluar es revisaran els treballs dels companys intentant detectar possibles 
errors d’una manera argumentada i corregint-los. 

L’alumnat ha rebut prèviament en temàtica de competències digitals  (correspondència de e-
mails, participació en fòrums de classe disponibles a plataformes moodle i intercanvi 
d’informació amb el professorat i altres alumnes per Internet. Per tant, es desenvolupa en 
aquesta part pràcitca una sèrie als de pautes i eines per utilitzar Internet com a base per la 
recerca i obtenció d’informació mitjançant la sindicació de continguts RSS10 creant un suport 
                                                            

8 Arnold, Robert. Formación profesional: nuevas tendencias y perspectivas. Montevideo:Cinterfro/OÏT, 
2001. 153p. (Herramientas para la Transformación, 16) 
<http://www.cinterfor.org.uy/públic/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/arnold/index.htm> 

9 CTE.< http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0012.html> 

10  RSS. Real Simple Sindication. Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/RSS. És una família de formats de 
canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, 
weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o 
programes. És en essència una sindicació de continguts. 
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digital en el qual es pot fer la sindicació a nivell classe amb una plataforma tipus Diigo11. 
L’objecte de recerca d’informació i sindicació de continguts serà en aquest cas detalls 
constructius i els seus elements. Aquestes eines permetran als alumnes i a les alumnes així 
com als i les docents fer un ús més eficient d’Internet, aprofitant i desenvolupant les TIC que 
proporciona Internet. 

 

 
 

Figura 4. Imatge treta d’una pantalla Diigo, a la part central les pàgines compartides entre els 
participants de la plataforma amb la persona responsable de pujar-los (en el cas del treball el/la docent 
responsable del crèdit). A la dreta els participants (en el nostre cas serien els alumnes i les alumnes i el 
docent responsable) 

 

                                                                                                                                                                               

El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que es fa innecessari haver de descarregar les 
imatges i els altres elements de la web, descarregant-ne només els titulars. I també el poder ajuntar el 
contingut de molts llocs web en un sol espai. 

Un programa que usa RSS s'anomena "afegidor", i n'hi ha de molts tipus. Incrustats a navegadors 
web, widgets per l'escriptori, en programes de correu electrònic, en pàgines web dedicades i en programes 
dedicats. 

L'acrònim RSS es refereix als següents formats: Really Simple Syndication (RSS 2.0), RDF Site 
Summary (RSS 0.9 i 1.0), o Rich Site Summary (RSS 0.91). 

Tot i que els formats RSS existeixen des del Març de 1999, la icona RSS (" ") no es va usar 
àmpliament fins el 2005-2006. 
 

11 http://www.diigo.com. Font: http://askain.blogspot.com/2007/09/que-es-diigo.html. Diigo és una eina 
disponible a Internet que permet realitzar a un sol “site” amb la mateixa barra del navegador el que fins ara 
podíem fer amb diferents aplicacions: 

- Afegir pàgines a una llista de favorits on-line amb possibilitat d’exportar els links a diferents 
programes com del.licious, spurl, furl, etc… Es podran afegir tags i categories per cadascun dels links. 

- Seleccionar textos interessants de la web i guardar-los per la seva posterior consulta, evitant guardar 
la pàgina sencera. Es poden afegir observacions personals a cada text seleccionat. 

- Enviar un text qualsevol al vostre blog (blogger o wordpress) 
- Substituir la barra d’accions per un petit botó (diigolet) que permet realitzar quasi totes les accions. 

-Realitzar recerques a Google o a altres llocs amb la mateixa barra de Diigo. 
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Figura 5. Imatge treta d’una pantalla mostrant una plataforma de suport RSS, en aquest cas Google 

Reader. Es mostra a l’esquerra la columna amb les webs subscrites (en aquest cas de temàtica de detalls 
constructius) a la dreta es mostra la informació actualitzada de les pàgines i blogs que s’han incorporat a la 
base RSS. 

 
3.4 RECULL D’ACTIVITATS. CREACIÓ DE BLOG 

 
A la part final del d’aquest blog d’activitats de desenvolupament de detalls constructius es 

crearà un blog on-line que contindrà els continguts teòrics desenvolupats s’aniran afegint els 
detalls desenvolupats i corregits pels alumnes i les alumnes del crèdit. Aquesta participació serà 
avaluada conjuntament amb els exercicis al finalitzar el crèdit. S’arribarà amb aquesta activitat 
de recollida i publicació d’activitats i exercicis a la part final de la metodologia de Bloom la de 
creació. Es dissenyarà conjuntament amb la coordinació del professor un blog de la classe i es 
composarà de les aportacions dels alumnes i les alumnes amb els seus detalls constructius. Es 
podran fer comentaris i també anar corregint els errors que apareguin, també es publicaran els 
links a webs i blogs més interessant per consultar-los a través del mateix blog. 

La creació del blog serà un exercici conjunt però el professor o professora de l’assignatura en 
serà el responsable i editor. Els alumnes i les alumnes enviaran via e-mail els detalls i 
comentaris al professor o professora i serà ell o ella qui filtri la informació sota la seva 
responsabilitat. 

El format del blog serà l’escollit pels participants, depenent dels seus coneixements. Els 
suports més habituals per la creació d’un blog a nivell d’usuari són Blogger o Wordpress. No 
són necessaris coneixements de llenguatge HTML per la creació d’aquests tipus de blogs. Es 
pot controlar l’abast de la seva publicació a la xarxa gràcies a que permeten aplicacions de 
lectura privades només a convidats, en el cas de que els continguts volguessin quedar 
restringits al grup classe. Els formats per introduir dades al blog serien en format text i les 
imatges en jpg per no tenir problemes d’incompatibilitats de lectura i pujada de materials. En 
quant als temes de drets d’autor s’haurà de consultar les normes que la plataforma de creació 
del blog té en cada cas.  
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El blog creat per aquest treball basat en la part teòrica i pràctica realitzada al centre on vaig 
fer les pràctiques del màster es troba publicat sota el següent link (format Blogger12): 

<http://representaciodetallsconstructius.blogspot.com/> 
A la part pràctica es pengen els exemples que han recolzat les explicacions teòriques i més 

endavant s’afegeixen els treballs realitzats pels alumnes i les alumnes. El blog pot ser seguit i 
consultat pels alumnes més endavant, fins i tot quan ja hagin finalitzar els seus estudis. El blog 
roman com a recull de treballs i evolucions en les explicacions, com a document per a ser 
consultat i modificat pels propers docents i l’alumnat de cursos vinents. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                            

12 Blogger. www.blogger.com/start?hl=es 
Font Wikipèdia: Blogger es un servicio creado por Pyra Labs para crear y publicar una bitácora en línea. El usuario no 
tiene que escribir ningun código o instalar programas de servidor o de scripting. Blogger acepta para el alojamiento 
de las bitácoras su propio servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario especifique (FTP o SFTP) 
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4. RESULTATS  

 
Els resultats de la meva proposta són els següents: 
-Una organització del crèdit alternativa a la que existeix al centre  
-Una proposta de metodologia docent ampliada i amb propostes d’activitats 

d’ensenyament/aprenentatge alternatives i complementàries a les ja proposades al centre. 
La programació detallada que he realitzat del crèdit i la unitat didàctica que s’ocupa del tema 

de detalls constructius en que es basa aquest treball es troba a l’Annex 3 d’aquest treball. Per 
raons de privacitat de dades, la programació que existeix al centre no queda reflectida en 
aquesta memòria, hi han referències al pla docent proposat per al curs 2010-2011 que utilitzo 
per fer la comparació amb la meva proposta. 
 

4.1 APLICACIÓ DE LA SOLUCIÓ AL CRÈDIT 5 DEL CFGS 
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ 

4.1.1. Presentació del Crèdit 
El Crèdit 5, Representacions de construcció forma part d’un grup d’un sol crèdit associat al 

mòdul professional “Representacions de construcció” que té com a objectiu adquirir la  unitat de 
competència REPRESENTAR ELS PLÀNOLS DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ. Aquesta 
unitat de competència, consisteix en: 

1. Elaborar, a partir de croquis, els plànols de projectes d'edificació, dibuixant 
plantes, alçats, seccions, detalls i perspectives amb la qualitat adequada.  
2. Elaborar, a partir de croquis, els plànols de projectes d'obra civil dibuixant 
seccions del terreny, traçat, plantes, seccions i detalls.  
3.Elaborar plànols de connexions de serveis i d'instal·lacions interiors de fontaneria, 
sanejament, electricitat, climatització, telefonia, altres.  
3. Elaborar plànols de xarxes de serveis i de punts de connexió de clavegueram, 
aigua, gas, electricitat, enllumenat, telefonia, altres.  
4. Distribuir espais seguint el programa de necessitats.  
5. Preparar els documents del projecte col·laborant en el seu muntatge,reproducció i 

arxiu.  
6. Col·laborar en el procés d'execució, adaptant el projecte a l'obra.  
7. Realitzar aixecaments d'obres de construcció, elaborant els croquis necessaris.  
Aquesta informació es pot consultar a la web de l’XTEC al link següent: 
<http://www.xtec.es/fp/07/0751.htm> 
 
4.1.2 Objectius terminals del crèdit 
Dibuixar, tant per procediments manuals com informàtics, les diferents plantes, alçats, 

seccions, detalls i perspectives establerts en la planificació, a les escales previstes, amb una 
acotació i una simbologia adequada, clara i precisa que faciliti l'execució de l'obra i amb una 
retolació identificadora, a partir dels croquis i documents de l'avantprojecte.  

Determinar els criteris per a la creació de blogs i l'adaptació i utilització de biblioteques, tant 
d'elements com de detalls constructius, en els diferents plànols d'un projecte tant d'edificació 
com d'obra civil, d'acord amb el tipus de plànol i les característiques constructives del projecte.  

 
4.1.3 Continguts de fets conceptes i sistemes conceptuals. 
(en negreta apareixen els continguts dels que s’ocupa la meva proposta) 
Plànols d'un projecte d'edificació:  
a)Criteris de representació, contingut i característiques principals dels diferents 
plànols d'un projecte d'edificació.  
b) Biblioteques de símbols d'edificació.  
c) Biblioteques d'elements de construcció, estructures i d'instal·lació d'edificis.  
d) Biblioteques de detalls constructius d'obres d'edificació.  
e) Plànols de conjunt. Situació i emplaçament.  
f) Plantes de distribució i cotes.  
g) Replanteigs.  
h) Fonaments.  
i) Estructures.  
j) Instal·lacions.  
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k) Coberta.  
l) Seccions.  
m)Façanes.  
n) Detalls constructius.  
o) Perspectives 

 
4.1.4 Presentació del crèdit dins del CFGS Desenvolupament i Aplicació de Projectes de 

Construcció. 
 
Seguint aquestes pautes marcades pel currículum del crèdit he desenvolupat unes taules 

que permeten entendre les divisions que he fet del mateix per la seva programació i que 
inclouran les unitats didàctiques en les que el divideixo. Una d’aquestes unitats didàctiques és la 
que contindrà els objectius que he marcat per aquest treball. Atès a que el temps de dedicació a 
les pràctiques al institut no ha estat prolongat, he desenvolupat els continguts teòrics i pràctics 
de només una de les unitats didàctiques en les que queda dividit el crèdit 5. 

 
Quadre d’ubicació del crèdit al cicle 

CRÈDIT  PROFESSOR DURADA  HORES/SETMANA HORES TOTAL HLLD 
Crèdit 1  PS504  60h  1,8h   2h/set  66h  6h 

Crèdit 2  PS504  90h  2,7h  3h/set 99h 9h 
Crèdit 3  PS504  90h  2,7h  3h/set 99h 9h 
Crèdit 4  PS504  90h  2,7h  3h/set 99h 9h 
Crèdit 5  PT612  360h  10,9h  11h/set 363h 3h 
Crèdit 6  PS504  90h  2,7h  3h/set 99h 9h 
Crèdit 7  PS504  120h  3,6h  4h/set 132h 12h 
Crèdit 8  PS505  60h  1,8h  2h/set 66h 6h 
Crèdit 9  PT612  270h  8,18h  9h/set 297h 27h 
Crèdit 10  PS504  200h  6,06h  7h/set 231h 31h 
Crèdit 11  PS505  60h  1,8h  2h/set 66h 6h 
Crèdit 12  ‐  350h 

 
Quadre d’ubicació del crèdit al primer curs del cicle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER CURS 
CRÈDIT  HORES HLLD HORES/SET. 
C1: Projectes de construcció 60h 6h 2h/set 
C2: Elements d’obra i solucions constructives  90h 9h 3h/set 
C3: Càlcul d’estructures  90h 9h 3h/set 
C4: Instal∙lacions urbanes i d’edificis  90h 9h 3h/set 
C5: Representacions de construcció  360h 3h 11h/set 

C6: Amidaments i valoracions  90h  9h  3h/set 
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4.2 PRESENTACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES I NUCLIS D’ACTIVITATS  
 

Quadre d’unitats didàctiques en les que es divideix el crèdit segons la proposta del treball13 

UNITATS DIDÀCTIQUES  CONCEPTES PROCEDIMENTS OBJECTIUS TERMINALS  ESTIMACIÓ 

UD 1. RERESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  1 i 2   1  2, 3, 4, 10, 11, 13 i 17  65 h. 

UD 2. DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR. CAD  3  2  7, 8, 9, 11, 13 i 18  88 h.  

UD 3. REPRESENTACIÓ DE DOCUMENTS GRÀFICS. 
PROJECTE D’EDIFICACIÓ 

4   3  
1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 

16 i 17  
80 h. 

UD 4. DOCUMENTS GRÀFICS I ESCRITS. PROJECTE 
D’OBRA CIVIL I D’URBANITZACIÓ 

5   3  
1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 16 i 

17  
80 h.  

UD 5. PLÀNOLS D’OBRA  6 i 7 4 i 5 15, 18, 19, 20, 21, 22 i 23  50 h.

 
Quadre d’unitats didàctiques i nuclis d’activitats en les que es divideix el crèdit segons el pla 

docent de l’institut de pràctiques: 
UNITATS DIDÀCTIQUES PROPOSADES PEL CENTRE  NA 1  NA 2 

UD 1. DIBUIX 2D AMB CAD 
DIBUIX, MODIFICACIÓ 

VISUALITZACIÓ I EDICIÓ EN 2D 
PRESENTACIÓ I IMPRESSIÓ 

DE DIBUIXOS 

UD 2. REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’ELEMENTS I SISTEMES 
CONSTRUCTIUS D’UN EDIFICI 

REPRESENTACIÓ D’ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 

REPRESENTACIÓ 
D’INSTAL∙LACIONS 

UD 3. PROJECTACIÓ D’HABITATGES 
AGRUPACIÓ D’HABITATGES 

UNIFAMILIARS I PLURIFAMILIARS

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS I 
COMPOSICIÓ DE 
L’HABITATGE 

UD 4. DIBUIX 3D AMB CAD 
DIBUIX, MODIFICACIÓ 

VISUALITZACIÓ I EDICIÓ EN 3D 
REPRESENTACIÓ 
FOTOREALISTA 

UD 5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA D’UN PROJECTE D’HABITATGES
DETALLS CONSTRUCTIUS D’UN 

PROJECTE D’HABITATGES 
PLÀNOLS D’UN PROJECTE 

D’HABITATGES 

 
Quadre d’unitats didàctiques i nuclis d’activitats en les que es divideix el crèdit segons la 

meva proposta: 
UNITATS DIDÀCTIQUES  NA 1  NA 2  NA 3  NA 4 

UD 1. INTRODUCCIÓ A LA RERESENTACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

CROQUITZACIÓ, 
PROPORCIÓ EINES 
DE REPRESENTACIÓ 
MANUALS I CAD 

PAUTES DE 
PRESENTACIÓ DE 
DOCUMENTACIÓ 

GRÀFICA 

DIFERENTS PROJECTES 
I DOCUMENTACIÓ 

NECESSÀRIA  

ESCALES DE 
REPRESENTACIÓ

UD 2. DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR. 
CAD 

DIBUIX, 
MODIFICACIÓ 

VISUALITZACIÓ I 
EDICIÓ EN 2D 

PRESENTACIÓ I 
IMPRESSIÓ DE 
DIBUIXOS 

DIBUIX, MODIFICACIÓ 
VISUALITZACIÓ I 
EDICIÓ EN 3D 

REPRESENTACIÓ 
FOTOREALISTA 

UD 3. REPRESENTACIÓ DE DOCUMENTS 
GRÀFICS. PROJECTE D’EDIFICACIÓ 

CRITERIS DE 
REPRESENTACIÓ DE 
PLÀNOLS, PLÀNOLS 

DE CONJUNT, 
DISTRIBUCIONS I 

ACOTACIÓ  

REPLANTEIGS, 
FONAMENTS, 
ESTRUCTURES I 
INSTAL∙LACIONS  

REPRESENTACIONS DE 
COBERTA, FAÇANES I 

PERSPECTIVA  

SECCIONS, 
DETALLS 

CONSTRUCTIUS 
I PERSPECTIVES 

UD 4. DOCUMENTS GRÀFICS I ESCRITS. 
PROJECTE D’OBRA CIVIL I 
D’URBANITZACIÓ 

CONFECCIÓ 
D’EXPEDIENTS, 
MEMÒRIES D’UN 
PROJECTE D’OBRA 

CIVIL I 
D’URBANITZACIÓ 

PLÀNOLS D’UN 
PROJECTE D’OBRA 

CIVIL I 
D’URBANITZACIÓ 

‐  ‐ 

UD 5. PLÀNOLS D’OBRA 
EQUIPAMENT 

OFICINA TÈCNICA 

PLÀNOLS D’OBRA 
PROJECTE 

D’EDIFICACIÓ 

PLÀNOLS D’OBRA 
PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ 
 

                                                            

13 Conceptes, procediments i objectius terminals detallats a l’Annex 3 
La UD (Unitat Didàctica) 3 és la que recull els objectius d’aquest treball. 
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Com es pot observar als quadres, la distribució d’unitats didàctiques que proposo és diferent 

a l’existent al departament d’edificació de l’institut. La raó ha estat ordenar les diferents etapes 
de l’ensenyament de la representació a l’edificació i els seu productes, documents gràfics, 
plànols, croquis, detalls, etc... d'introducció a la representació, passant per l’ensenyament de les 
eines 2D i 3D (unitats didàctiques 1 i 2) al pas a la representació coneixent les eines basant-nos 
en uns criteris i coneixements dels elements (unitat didàctica 3) fins arribar a la part final de 
desenvolupament de la documentació per a projectes complets, d’obra civil i edificació i plànols 
d’obra més específics. També s’amplia amb respecte a l’existent la divisió en nuclis d’activitat, 
que permeten tant als alumnes i les alumnes com als docents i les docents una millor 
organització del temari que han de desenvolupar durant el crèdit. 

La unitat didàctica 3 conté el Nucli d’Activitat 4, aquest nucli d’activitat serà el que contindrà 
l’exemple d’activitats proposades segons els objectius d’aquest treball14: 

 

UNITAT DIDÀCTICA  CONCEPTES  PROCEDIMENTS 
OBJECTIUS 
TERMINALS 

ESTIMACIÓ

UD 3. REPRESENTACIÓ DE DOCUMENTS 
GRÀFICS. PROJECTE D’EDIFICACIÓ 

4   3  
1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 
14, 15, 16 i 17  

80 h. 

NUCLIS D’ACTIVITAT  CONCEPTES  PROCEDIMENTS 
OBJECTIUS 
TERMINALS 

ESTIMACIÓ

NA 1. Criteris de representació de plànols, 
plànols de conjunt, distribucions, acotació 

4.1, 4.3, 4.4 
 

3 
1, 2, 3, 5, 6, 17 

 
22 h. 

NA 2. Replanteigs, fonaments estructures 
i instal∙lacions  

4.2, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8 

3  2, 13, 14 i 15  20 h. 

NA 3. Representacions de coberta, 
façanes i perspectives 

4.9, 4.10, 4.11, 
4.13 

3  11, 12, 16,17  16 h. 

NA 4. Seccions, detalls constructius i 
perspectives 

4.2, 4.10, 4.12, 
4.13 

3  11, 12, 16, 17  22 h. 

 
Els objectius d’aquest treball es podrien aplicar a tot el crèdit, juntament amb les 

metodologies exposades a l’apartat 3 d’aquesta memòria. La meva experiència de pràctiques a 
l’institut no ha pogut permetre que els resultats vagin més enllà del desenvolupament de només 
un nucli d’activitat (paquet d’hores de classes destinades a la transmissió d’uns coneixement i 
desenvolupament d’un conjunt d’activitats d’ensenyament aprenentatge). Aquest nucli d’activitat 
(NA) quedarà dividit en activitats d’ensenyament/aprenentatge que corresponen a les 
estratègies metodològiques del punt 3. Aquestes activitats i els seus criteris d’avaluació 
apareixen detallats a l’Annex 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

14 Conceptes, procediments i objectius terminals detallats a l’Annex 3 
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La divisió del NA 4 és la següent15: 
 

ACTIVITATS E/A  ACTITUDS  OBJECTIUS DIDÀCTICS 
ACTIVITAT 
AVALUABLE

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

EST. 

E/A 4.1 
Elements de construcció, 

detalls constructius  3, 4, 6, 9 i 10 

Que els alumnes entenguin el 
conceptes de detalls constructius, 
els seus elements i els criteris de 

representació 

NO  _  5 h. 

E/A 4.2 
Elements  d’estructura, 

instal∙lacions i simbologia a 
un edifici 

3, 4, 6, 9 i 10 

Que sàpiguen identificar i 
representar els elements 
estructurals i d’instal∙lacions a un 
edifici, juntament amb la seva 
simbologia 

NO  _  3 h. 

E/A 4.3 
Desenvolupament de 
seccions a un edifici 

 
1, 2, 3, 6 i 10 

Desenvolupament de seccions 
constructives de l’edifici amb 
concordança amb les plantes i 
solucions constructives triades 

SI 

Correcta representació 
de representació de 
seccions constructives 
seguint les pautes de 
l’E/A 3.1 i l’E/A 3.2 

3 h. 

E/A 4.4 
Desenvolupament de detalls 

constructius  
 

1, 3, 4, 7, 8, 
9 i 10 

Que representin correctament i 
amb criteris lògics els diferents 
detalls constructius que ajudin a la 
correcta comprensió de l’edifici. 
Realització de detalls en 2D i 
perspectiva, si escau. 

SI 

Correcta representació 
de representació de 
seccions constructives 
seguint les pautes de 
l’E/A 3.1, l’E/A 3.2 i l’EA 

3.3 

5 h. 

E/A 4.5 
Desenvolupament de detalls 
constructius i participació en 

el blog classe 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 i 10 

Realització d’un blog, dirigit pel 
professor del crèdit en el qual es 
penjaran els criteris de 
representació i els detalls realitzats 
pels alumnes. Es penjaran els 
detalls i es comentaran, pel 
professor i pels alumnes. 

SI 

Participació amb un 
mínim de 2 detalls 
constructius i 2 
comentaris al blog de la 
classe. Es farà èmfasi 
sobre tot amb el put 9 
dels continguts 
d’actituds. 

6 h. 

 
4.3 METODOLOGIA I MATERIALS DIDÀCTICS PER ALS CONTINGUTS 
TEÒRICS 

4.3.1 Metodologia 
Les estratègies metodològiques planejada per al crèdit en general és la següent, segons el 

pla docent actual és la següent: 
El crèdit consta de 11 hores a la setmana de classes presencials a l’aula, d’assistència 
obligatòria. 
Per aprovar el crèdit es necessari: 
a) L’alumnat ha de presentar la totalitat dels exercicis i treballs pràctics proposats 
b) S’han de tenir aprovades les tres avaluacions. 
c) L’assistència a classe, dintre de cadascuna de les avaluacions, ha de ser d’un mínim del 
80% de les hores del crèdit 
 
Es pot observar que la metodologia docent no queda clarificada, per això vaig proposar el 

següent per a adaptar-ho com a metodologia general del crèdit: 
Es realitzaran explicacions teòriques recolzades amb suport informàtic (power points, pdf’s) 

per part dels professors/es que imparteixin el crèdit. 
El material emprat serà en suport digital, ja que totes les Unitats Didàctiques d’aquest crèdit 

es realitzen a l’aula i amb un ordinador per alumne. S’utilitzaran tutorials per desenvolupar els 
exercicis pràctics amb CAD. 

Els alumnes treballaran en grup o individualment. 
El crèdit és més aviat pràctic ja que els alumnes han de conèixer el més acuradament 

possible el funcionament dintre d’un equip de representació, la intenció és la participació activa i 

                                                            

15 Actituds detallades a l’Annex 3 
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continuada per part de l’alumnat, realitzant diverses proves d’exposició de les activitats i treballs 
desenvolupats als companys. 

Les tasques a desenvolupar pels alumnes es trobaran dintre dels següents nivells: 
Coneixement, comprensió, aplicació, anàlisi i síntesi; depenent dels objectius d’aprenentatge 
que marquin les activitats d’E/A. 

És important fer èmfasi en una utilització d’Internet per a la cerca d’informació i material, per 
tant part de les classes es faran amb suport d’Internet per les explicacions, consultes i ampliació 
de material didàctic. Així també es posarà èmfasi en l’organització acurada dels documents, tal i 
con es faria en una oficina. 

La metodologia també ha quedat detallada a l’apartat 3 d’aquesta memòria. 
 
4.3.2 Materials didàctics 
El material general per a la impartició de classe teòrica i exemples pràctics queda detallada 

a l’Annex 4. L’organització d’aquest document correspon al guió següent: 
1. INTRODUCCIÓ AL TEMA 
1.1 Definició de Detall constructiu 
1.2 Funcions dels detalls constructius 
1.3 Tipologia de detalls 
 
2. PAUTES DE REPRESENTACIÓ 
2.1 Coneixement dels elements 
2.2 Utilització de les eines basant-nos en uns criteris 
 
3. UNIFICACIÓ DE DETALLS A UN PROJECTE 

Exemples de detalls unificats de diversos autors. Explicació de bases de dades de 
detalls com els de la CTE (Codi tècnic de l’Edificació)16, CYPE17 i pàgines d’obtenció de 
detalls en suport CAD 

 
S’aporta en quant a continguts la següent bibliografia i webgrafia específica sobre el tema, 
ampliant la proposada pel centre: 
 

- Souto de Mourà, Eduardo. (1999) Temi di Progetti=Themes for Projects. Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona 

- Permanyer i Pintor, Eduard. (1982). El detall constructiu a la pràctica de la professió. 
Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona. 
- McLeod, Virgínia. (2007). Detalles constructivos de la arquitectura doméstica 

contemporánea. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 
- Revista Tectònica. Num. 7. Junta seca. Dossier de Construcción 1 
- Revista Tectònica. Num. 17. Geometrías complejas. Dossier de Construcción 3 
- Revista Tectònica. Num. 20. Geometrías complejas. Dossier de Construcción 4 
- Vocabulari bàsic de la construcció. ITEC. Comissió Lexicogràfica de l’ITEC. 
- www.somosarquitectos.es 
- http://www.wikiarquitectura.com 
- http://www.cttmadera.cl/ 
- http://plataformapublicadeocioycomercio.blogspot.com 
 
 
 
 
 

                                                            

16 CTE.< http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0012.html> 

17 <CYPE. http://www.cype.es> 



PAUTES DIDÀCTIQUES PER OPTIMITZAR LA REPRESENTACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS 

 

Juny 2011                                                           SABINA FERRE NEBOT                                                              23 

 

 
4.4 ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I PARTICIPACIÓ 
CONJUNTA 

 
PLANTEJAMENT DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT D’UN DETALL TIPUS DEL 

PROJECTE QUE ES REALITZA AL CRÈDIT. 
1. Preveure i croquitzar el detall constructiu que es desenvoluparà, es plantejarà un 

esquema amb les intencions de representació en CAD. Es valoraran les propostes en 
perspectiva a ma per recolzar el millor enteniment del dibuix del detall constructiu 

2. Desenvolupar un detall constructiu tipus dins del projecte que es realitza a classe, 
seguint criteris de representació explicats a classe. S’utilitzaran les eines CAD 
apreses al crèdit. S’aplicaran els criteris de representació de valor de línia, tramat, 
color i composició de llegenda i elements al dibuix. 
Escala de presentació 1:20, amb possibles detalls a 1:10 i 1:5 si escau. 
Referència de materials i elements constructius 

3. Compartir els detalls amb els companys i les companyes i rebre les correccions del 
professor/a. Realitzar els canvis i millores. 

4. Penjar els detalls al blog de la classe, sota supervisió del professor/a 
Els resultats quedaran penjats al blog juntament amb els continguts teòrics de les activitats per 
les possibles futures consultes. 
 Adjunto unes captures de pantalla per mostrar els resultats: 
 

 
 
Figura 6. Imatge de la pantalla del blog de Representació de detalls constructius mostrant la part 

d’introducció als detalls constructius. A la barra de la dreta apareixen per odre descendent: Objectius i 
intencions del blog, pàgines de la part teòrica, entrades de la part pràctica i Selecció de blogs de detalls 
escollits per la seva consulta. 
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Figura 7. Imatge de la pantalla del blog de Representació de detalls constructius mostrant la part 

teòrica relacionada amb la definició de detall constructiu i un exemple gràfic. 
 
 

 
 
Figura 8. Imatge de la pantalla del blog de Representació de detalls constructius mostrant la part 

d’exemples exposats amb els criteris explicats a la part teòrica. 
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Figura 9. Imatge de la pantalla del blog de Representació de detalls constructius mostrant la part 

d’exemples exposats amb els criteris explicats a la part teòrica. 
 

 
 
Figura 10. Imatge de la pantalla del blog de Representació de detalls constructius mostrant la part 

d’exemples exposats amb els criteris explicats a la part teòrica. 
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4.5 NOTES I ACLARACIONS SOBRE ELS RESULTATS 

 
El referent a l’avaluació i els criteris per avaluar el crèdit i les activitats queden reflectits al 

document Annex 3. 
 

Nota 1: no es poden adjuntar els exemples de detalls realitzats pels alumnes ja que no hi ha 
hagut prou temps per que els poguessin acabar i facilitar. 

Nota 2: La programació del crèdit ve donada pel model de xtec amb el link abans referenciat: 
<http://www.xtec.es/fp/07/0751.htm> 

Aquest currículum del CFGS Desenvolupament i Aplicació de Projectes de construcció està 
dissenyat seguint l’antiga Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 d’octubre 
de 1990 (publicada en el BOE de 4 d’octubre) i no l’actual LOE, per la que fins fa poc no hi 
havia una currículum de la família d’Edificació que correspongués a la normativa LOE. El 
desenvolupament del meu treball podria aplicar-se al nou CFGS Projectes d’Edificació, Mòdul 
10: Disseny i construcció d’edificis. UF 2: Solucions constructives en edificació18. La publicació 
d’aquest nou cicle es va donar al mes d’abril i tant el meu tutor de pràctiques com jo, vam 
escollir desenvolupar la programació del crèdit que s’estava cursant aquest any a l’institut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

18 La informació sobre aquest nou cicle de la Nova FP es troba sota el link: 
<http://www.xtec.cat/estudis/fp/nova_fp/nous_titols/index.htm> 
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5. CONCLUSIONS 
 
Fa tan sols una dècada, i encara avui dia, els estudiants de matèries relacionades amb 

l’edificació,  per tal d’ estudiar els detalls constructius,  han seguit  pautes existents que no han 
estat del tot coherents ni entenidores. Per aquest raó, la representació rigorosa i eficient dels 
detalls constructius, i l’aprenentage de noves estratègies pedagògiques en aquest sentit s’ha 
configurat com a l’objectiu del treball, tot vinculant l’ús d’Internet –una eina que l’aprenentatge 
clàssic d’aquests temes no considerava- a la implementació d’un nou enfoc. La idea és aportar 
quelcom de nou en aquest apartat sens dubte tan important per l’edificació. 

El temps de pràctiques a l’institut m’ha ajudat a desenvolupar aquest treball, en impartir 
unes classes en les he pogut desenvolupar part del que exposo en els diferents apartats, els 
quals tenen les limitació pròpia d’un treball d’aquestes característiques. 

La rellevància del treball està en operar un canvi petit però significatiu en la manera 
d’enfocar l’ensenyament de la representació a l’edificació. Ara la manera d’ensenyar-ho és 
primer aprenent a fer funcionar les eines (CAD en la seva gran majoria, ja que el dibuix a ma 
cada vegada es dóna menys), després passant a representar l’edifici per parts, es prima la 
imatge i es deixa de banda el que realment és important, el com funciona un edifici i com s’ha 
de construir (els detalls constructius). La tesi aquí és doncs prioritzar el viatge de la part petita al 
tot (aproximació bottom up), en lloc del plantejament avui  més habitual, que és el de treure d’un 
tot les parts petites (aproximació top-down); tot i que comença a aparèixer i a prosperar , entre 
els estudis d’arquitectura, enginyeria i edificació –no pas en les escoles -, el anomenat BIM o 
software de gestió integrada del projecte. 

Aquesta proposta dóna resposta a alguns dels punts que s’indicaven com orientatius des de 
la documentació donada pel Treball de fi de Màster. Així s’han dissenyat noves activitats 
docents a l’àrea de la representació de detalls constructius. En aquest tema, més que detallar 
programacions i materials didàctics específics, hi ha una reflexió i una implementació de la 
millora de les competències digitals que donen a l’alumnat la possibilitat d’incorporar eines als 
seus aprenentatges al llarg de tota la vida. Aquests continguts TIC són a més transversals i 
faciliten l’aprenentatge general de l’alumnat. En aquest treball que ara es presenta, a propòsit 
de l’enfocament sobre la millora didàctica de la representació dels detalls constructius en 
edificació, s’incorporen recursos de coneixement de les eines que proporciona Internet per a 
optimitzar el funcionament i el treball a l’aula, tant per part dels docents com de l’alumnat. 

Per les característiques del treball, els seus continguts no han estat posats en pràctica 
completament, però donen una idea tangible i realista de com podria funcionar. 

Els comentaris que he rebut per part de professors de l’institut de pràctiques, de companys 
del Màster i d’alumnes que han seguit l’evolució de les idees que s’exposen, ha estat positiu. 
Em veig ara capacitada per a posar-ho en pràctica al meu futur com a docent. 

He trobat exemples de projectes que acullen la introducció de creació de blogs o pàgines 
web per potenciar les competències digitals en l’alumnat de Formació Professional. Un 
d’aquests exemples és el que explica el Daniel Vega al seu article Competència digital para el 
alumnado de Formación Profesional19, el qual a la seva part fina explica: 

“El Proyecto Barbón Blog -como su propio nombre indica- utiliza el blog como recurso de 
información y aprendizaje, tanto para lo relacionado con los procesos de información acadèmica 
y profesional; lo que hemos denominado la “blogorientación”, como para lo que se refiere a la 
formación en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: la competència digital 
para el alumnado de Formación Profesional”. 
Aquest treball recull dos temes importants; l’assoliment de les competències digitals i 
d’utilització de les TIC, per una banda i arribar a un millor coneixement i desenvolupament  de 
detalls constructius com a tema important en l’ensenyament de la representació de les 
edificacions i construccions. És una proposta aplicable doncs a la família d’edificació i obra civil 
de la FP, i la part d’ensenyament TIC també permet ser aplicada a altres famílies de 
coneixements de Formació Professional. 

 
                                                            

19 Veiga Martínez, Daniel. Competència digital para el alumnado de Formación Profesional. Article publicat 
en Educaweb.com el dia 25/02/2008. <http://www.educaweb.com/noticia/2008/02/25/competencia-digital-
alumnado-formacion-profesional-12809.html> 
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