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INTRODUCCIÓ 
Per la base científica que té la tecnologia, està íntegrament lligada a l’experimentació i 

manipulació. Ara bé, actualment l’assignatura ha divergit en gran mesura cap a un camp molt 
més teòric i acotadament pràctic, fet que fa que estiguem perdent l’essència de l’assignatura i 
la part motivadora que té com a tal. 

Per aquest motiu aquest treball intenta buscar un nou camí per enfocar els continguts 
de la matèria alhora que els fem més manipulatius i molt més pròxims al context social de 
l’alumnat.  

Així doncs, centrarem el treball dins el context del món de les emergències i més 
concretament amb la tasca dels bombers. 

A més, el fet de que el recurs sigui públic ens dóna una possibilitat de col·laboració 
més gran, al mateix temps que com a professió porta immersos uns valors que ens poden 
servir per enganxar l’alumnat i alhora fer-los reflexionar en temes de tecnoètica. 

 
DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

Dins el context educatiu segurament podem trobar diferents deficiències segons el grau 
de profunditat en què vulguem millorar-ne o perfilar-ne la qualitat. Ara bé, des de la visió que 
qualsevol sistema és millorable, en aquest treball s’ha volgut entrar en dos àmbits que afecten 
molt directament a la matèria de tecnologia i que segurament són tranpolables a moltes de les 
matèries que formen el currículum d’ESO: La motivació i el treball pràctic. 

En primer lloc es percep, dins l’àmbit acadèmic de l’ESO, una falta de motivació pels 
continguts i la metodologia emprada en aquesta etapa. Aquesta mancança es veu reforçada 
quan dins la metodologia d’aprenentatge l’ensenyant utilitza l’aula ordinària com a únic espai de 
treball i on és únicament un aportador d’informació a un alumnat que pren tant sols el paper 
d’espectador. 

En segon lloc, hi ha una tendència cada cop més creixent en el món educatiu a reglar 
tot el que fa referència a continguts, objectius i competències que ha d’assolir l’alumnat durant 
les diferents etapes d’ESO.  Aquest fet porta a dos camins contràriament oposats.  

En primer lloc ens trobem amb la intencionalitat, on  la llei pretén ser una guia per tal de 
que el professorat tingui un camí a recórrer durant les etapes educatives de l’alumnat sense 
pretendre que en sigui una limitació.  

D’altra banda, pel seu caràcter general, el professorat  percep aquesta guia com 
incomplerta de manera que aquest es troba perdut en els continguts concrets que ha de donar i 
per tant opta pel recurs dels llibres com a única eina emprada amb l’alumnat. 

Evidentment aquesta metodologia de treball  no és l’òptima pel desenvolupament 
integral de l’alumnat i molt menys a una matèria com les Tecnologies on el treball pràctic és 
part de la caracterització de la matèria.  

Així doncs, amb aquest treball s’aborden les dues problemàtiques (manca de motivació 
i treball pràctic) de manera que s’aconsegueixi una millora de la motivació gràcies a  
incrementar la rellevància del treball pràctic dins l’assignatura de Tecnologies. 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
El problema de la falta de motivació dins la matèria de Tecnologia s’enfocarà dins 

d’aquest projecte amb l’elaboració de materials que incrementin el treball pràctic dins els 
continguts i objectius que es pretenen assolir dins de l’ESO.  

Per fer-ho es pretén no tant sols el treball al taller de tecnologia com a eix principal de 
l’aprenentatge, sinó  la interacció de diferents espais (físics i virtuals) que ens permetin treballar 
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de manera deslocalitzada, permetent un treball molt més manipulatiu i significatiu que el que 
representa l’aprenentatge amb els llibres de text. Així mateix, els materials prendran com a fil 
conductor la tasca dels bombers. Aquesta contextualització ens permet relacionar els 
coneixements tecnològics apresos a l’aula amb l’aplicabilitat d’aquests en el món de les 
emergències, on convergeixen  des dels fonaments més bàsics fins la tecnificació més puntera 
per resoldre problemes que requereixen de la tecnologia per ser resolts de la manera més 
ràpida i afectiva. 

CONTEXTUALITZACIÓ 
Instituts adheribles 

La proposta d’activitats que es plantegen en aquest treball pretén que pugui estar a 
l’abast de qualsevol institut de la geografia catalana. 

En primer lloc, això és possible gràcies a la distribució homogènia dels parcs de 
bombers per tot el territori català, el qual assegura que la isòcrona màxima des de qualsevol 
institut fins el parc de bombers més pròxim és d’un màxim de 30 min. 

 

 
1-Distribució parcs de bombers 

En segon lloc, el fet de que contextualitzem l’aprenentatge en un àmbit públic ens 
possibilita la creació de convenis de col·laboració entre els dos col·lectius que possibilitin una 
major facilitat d’organització i coordinació. 

Finalment, a diferència d’altres col·lectius, la tasca dels bombers no és constant durant 
tot el dia, sinó que hi ha moltes hores de pausa i espera en els parcs. Aquest fet possibilita que 
aquestes hores estiguin destinades en la majoria de casos en el manteniment dels parcs, dels 
vehicles, de les eines, de l’auto-formació i finalment de l’educació a la ciutadania. Per tant, és 
aquí on podem encabir les nostres activitats com una tasca de divulgació pel col·lectiu de 
Bombers i com una tasca de formació per l’alumnat dels instituts. 

Tipologia d’alumnat 

L’alumnat a què va dirigit el material que exposem en aquest treball és el que 
correspon a totes les etapes de l’ESO, de manera que es plantegen diferents activitats per 
diferents nivells de manera que es pugui programar l’activitat tant com una sortida d’un únic 
nivell o de diversos nivells alhora. 
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Pel què fa a l’atenció a la diversitat de les activitats, es podrà comprovar com hi ha 
activitats més modificables o més aplicables per atendre-la que d’altres, ara bé, com que la 
majoria d’activitats pretenen tenir una vessant molt pràctica, possiblement no calgui fer 
modificacions gaire grans. 

Pel què fa a la quantitat d’alumnat que pot fer les activitats, dependrà  de dues coses: 

• En primer lloc de la tipologia, de manera que hi ha activitats que o bé són 
individuals o disposem dels recursos suficients i per tant es poden realitzar amb 
un nombre elevat d’alumnat. 

• En segon lloc dependrà de la ubicació del parc i tipologia. Així, cal matisar que 
hi ha parcs de bombers més petits que el nombre de personal per atendre 
l’escola és més limitat, igualment passa amb els recursos d’aquest. 
 

Normativa que ens afecte 

En primer lloc, pel què fa a centres docents de secundària públics, ens trobem 
referenciats a la normativa d’organització de centres que es pública per cada curs i que en un 
dels seus apartats fa referència a les sortides fora del centre. 

Concretament, la que farem referència aquest any serà la Resolució de 15 de juny de 
2010 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres 
públics d’educació secundària per al curs 2010-2011. 

Així mateix, ens centrarem a l’apartat 20.4 que fa referència a “Activitats que impliquen 
variació en els espais habituals” i que diu el següent: 

“La programació general de les activitats escolars fora del recinte del centre o que 
alterin l’horari lectiu habitual, s’haurà de fer al començament del curs o amb prou antelació. 
Aquesta programació, com a part integrant de la programació general anual, l’haurà d’aprovar 
el consell escolar. 

En el marc de la programació general anual, les activitats concretes les autoritzarà el 
director/a i les comunicarà al consell escolar en la primera reunió que tingui lloc. 

Les activitats que impliquin variació en els espais habituals que afectin tot el centre 
s’han de comunicar prèviament als serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, al Consorci 
d’Educació. 

L’horari de les d’activitats programades i aprovades pel consell escolar respectarà 
l’horari setmanal general establert per al professorat i tindrà per al professorat la mateixa 
obligatorietat que l’horari habitual de treball. 

A l’alumnat menor d’edat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l’autorització 
escrita dels seus pares, mares o tutors legals. Aquesta autorització pot ser anual sempre que 
es comuniquin prèviament les sortides a les famílies, d’acord amb el que estableixi el consell 
escolar. Per a aquelles sortides que impliquin pernoctar fora del domicili familiar caldrà una 
autorització específica. 

Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu 
d’alumnes, i hi hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre haurà d’organitzar 
l’atenció educativa d’aquests alumnes. 

En les sortides, la relació entre alumnes i professors acompanyants serà de 20/1 en 
l’ESO i de 25/1 en els ensenyaments post-obligatoris. El consell escolar del centre, justificant-
ho adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el canvi d’aquesta relació. Sense 
acord explícit i motivat del consell escolar, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter 
general. En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials, la relació 
alumnes/professors es conformarà a les seves característiques. 
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No es poden fer sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser 
necessàriament professor o professora, llevat d’aquelles sortides en què el consell escolar 
determini altres condicions.” 

En segon lloc, a nivell de normativa per part dels bombers de la Generalitat de Catalunya n’hi 
ha una que ens implica de manera secundària, hem d’anomenar  la instrucció sobre visites 
escolars als parcs de bombers  i que d’entre altres aspectes, específica que l’horari d’aquest 
tipus d’activitats ha de ser els matins. A més, per fer la gestió d’aquest tipus d’activitats amb 
qualsevol parc cal trucar a la Regió d’Emergències del parc en qüestió. Podem trobar els 
telèfons en el següent enllaç: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.baaebab04c84a8ef65d789a2b0c0e1a0/?v
gnextoid=569659afda7da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=569659afda7da
210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

Finalment, pel què fa a la gestió de l’activitat amb Bombers de Barcelona, cal entrar al següent 
enllaç i gestionar l’activitat telefònicament: 

http://www.bcn.es/bombers/ca/prevencio_ciutada_visites.html 

Contextualització curricular 

Cal també contextualitzar el currículum de referència a l’ESO que es contempla en el 
Decret 143/2007 de 26 de juny. Així doncs, els continguts que marca el currículum en matèria 
de Tecnologies a l’ESO per nivells és aquest: 

1r ESO:  

 La Tecnologia i el Procés Tecnològic. Eines i materials de tecnologia.  
 Disseny i construcció d’objectes.  
 Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació.  

2n ESO:  

 Electricitat.  
 Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana.  
 L’Ordinador com a mitja d’informació i comunicació.  

3r ESO:  

 Les Comunicacions.  
 Màquines, Mecanismes i Estructures.  
 Els Projectes Tecnològics.  

4t ESO:  

 L’Habitatge.  
 Electrotècnia, pneumàtica i hidràulica.  
 Control i automatització.  

 

El mateix decret també concreta, amb un segon grau de profunditat, el contingut de cada tema 
inclòs a cada nivell, de manera que les activitats que proposarem dins d’aquest treball estan 
emmarcades dins d’aquesta concreció curricular. 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.baaebab04c84a8ef65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=569659afda7da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=569659afda7da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.baaebab04c84a8ef65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=569659afda7da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=569659afda7da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.baaebab04c84a8ef65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=569659afda7da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=569659afda7da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.bcn.es/bombers/ca/prevencio_ciutada_visites.html
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RESULTATS ESPERATS 
Com ja hem destacat al principi, la intenció que té aquest treball és aportar un nou 

material en l’àmbit de l’educació en l’àmbit de les Tecnologies i basat en els bombers.  

Aquest material pretén aconseguir un conjunt d’objectius detallats a continuació: 

1. Que l’alumnat percebi l’aplicabilitat dels coneixements tecnològics teòrics. 
2. Afavorir la motivació de l’alumnat 
3. Crear materials que tinguin una part pràctica formativa i que es puguin tractar 

tant a dins com a fora dels espais de l’institut 
4. Utilitzar noves metodologies per enllaçar continguts i activitats. 
5. Donar a conèixer la funció i les eines amb què treballen els bombers 
6. Fomentar la relació pedagògica entre administracions 
7. Fomentar una actitud tecnoètica en l’alumnat 
8. Que el professorat conegui i s’habituï a nous recursos pedagògics 
9. Millorar les capacitats de l’alumnat amb l’ús de les TIC 
10. Millorar el treball en equip per part de l’alumnat 
11. Introduir el treball col·laboratiu entre l’alumnat 
12. Millorar el treball autònom de l’alumnat 
13. Propiciar la contextualització dels coneixements en el seu entorn immediat. 
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ACTIVITATS 

Introducció 
Aquí podem trobar totes les activitats que proposem des de 1er fins a 3er d’ESO, ja que 

són els nivells d’ESO en què les Tecnologies són obligatòries, i per tant ho hem emmarcat en 
aquest temps.  

A més, aquesta part l’hem dividit en uns primers conceptes que són comuns en totes 
elles i un segon on s’enfoca les parts diferencials de les activitats de cada curs. 

 

Metodologia docent 
Per treballar tot aquest tipus d’activitats es pretén que el tipus de tasques a l’aula 

ordinària s’utilitzin el menys possible. Així doncs, la metodologia que se’ns presenta és de caire 
més manipulatiu i significatiu tot acostant l’alumnat en el context on s’utilitzen els continguts a 
tractar. 

D’aquesta manera, en primer lloc possibilitem a l’alumne a que interaccioni d’una 
manera física amb tots aquests elements. En segon lloc que la pròpia  interacció formuli 
preguntes internes a l’alumnat sobre el funcionament dels objectes o del treball del col·lectiu de 
bombers que estan observant. Finalment, un cop s’han produït aquests dos fenòmens més o 
menys al mateix temps, utilitzarem, en alguns casos, la metodologia en Aprenentatge Basat en 
problemes o ABP. 

La metodologia ABP que utilitzarem s’emmarca en el fet que les activitats pretenen que 
l’alumnat resolgui una sèrie de qüestions que els hi plantejarem, directa o indirectament, 
mitjançant l’experimentació, manipulació i aprenentatge significatiu de l’activitat pràctica i 
contextualitzada que proposem. 

Material i recursos exigit 
Per l’alumne 

En aquestes activitats l’únic material complementari que ha de portar l’alumnat és una 
càmera fotogràfica per grup per tal que puguin documentar certes explicacions i poder-les 
incorporar les fitxes que es proposen. 

Pel docent 

No hi ha un material específic per el docent. El que si que es recomana és intentar fer 
una primera visita al parc de bombers on volen fer l’activitat,  per tal d’especificar al personal 
del parc quins interessos concrets d’aprenentatge tenen i acabar d’acordar com es durà a 
terme cada activitat. Així mateix, prendre consciència d’algun material que pugui fer falta i que 
hagi de ser aportat per el centre docent. 

Mesures de seguretat 
Les mesures de seguretat que hem de prendre durant l’execució de les activitats 

dependran en gran part al lloc on les realitzarem, així doncs no serà el mateix les activitats que 
realitzem a l’aula ordinària, al taller de tecnologia o al parc de bombers. Per aquest motiu cal 
diferenciar-les. 

Aula Ordinària 

A l’aula ordinària no cal prendre cap tipus de mesura de seguretat que divergeixi de les 
que es prenen durant la realització de qualsevol matèria. En tot cas, si cal que es prenguin 
s’especificaran a les pròpies activitats. 
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Taller de Tecnologia 

A l’aula de Tecnologia cal prendre les mesures de seguretat determinades per cada 
tipus d’activitat que hi realitzem. Aquestes han d’estar explicades per el professorat a l’inici de 
la utilització de l’aula, prenent rellevància a 1er d’ESO i a l’inici dels cursos següents. 

Entre aquestes normes de seguretat hi podem trobar la utilització de guants, d’ulleres 
de protecció, recollir-se el cabell, no utilitzar roba ampla... 

Parc de bombers 

En aquest espai encara es fa més evident el compliment de les normes de seguretat. 
Així doncs, hem de començar per aplicar-nos les normes que teníem al taller que són 
traslladables  a la utilització d’algunes eines dels bombers. 

Així mateix, hi ha eines que la seva manipulació només podrà ser duta a terme per part 
del personal especialitzat i, per tant, l’alumnat en serà un observador.  

Finalment, dins del parc de bombers, els professionals en seguretat són els bombers, 
fet que fa que siguin ells els que ens marquin generalment quines normes de seguretat hem de 
complir per tal de realitzar les activitats. Així mateix, en algunes ocasions ells mateixos ens 
poden subministrar material de protecció concret per dur a terme certes accions. 

Avaluació de les activitats 
Per fer l’avaluació de les diferents activitats que es duran a terme durant les activitats 

que es proposen en l’àmbit de bombers hem de tenir clar, en primer lloc, que el contingut i 
objectius que es treballen formen part d’Unitats Didàctiques que treballem a l’Institut. Per tant, 
l’avaluació de les activitats ha d’estar inclosa dins l’avaluació general de les UD corresponents. 

Així doncs hem considerat que el pes específic de les activitats que realitzem referents 
a bombers han de tenir un pes d’un 20% de la nota de la Unitat didàctica concreta. Això és 
degut a que considerem que la durada aproximada d’una Unitat Didàctica és d’unes 10 hores i 
les activitats al  parc duren aproximadament 2 hores. 

Pel què fa a l’avaluació de les pròpies activitats de bombers, es repartiran en 3 
avaluacions concretes: 

 Avaluació amb rúbrica d’observació de l’alumnat durant les activitats (30%) 
 Avaluació amb activitat grupal o individual d’entrega. Fitxes (40%) 
 Avaluació tipus test global (30%) 

Treball en grup o individual 

Pel què fa al tipus d’agrupaments que utilitzarem en el seguit d’activitats que es 
proposen, no podem definir-ho de manera global, ja que cadascuna té uns paràmetres 
diferents. Així doncs, hem decidit que a cada activitat definirem a l’apartat de “Com ho farem”, 
el tipus d’agrupament que s’utilitza: individual, en grup, en el grup-classe... 

Ara bé, el que sí que definirem és el tipus d’agrupació en grup. Així doncs, els grups 
classe estaran formats per 4 alumnes, els quals volem que siguin heterogenis en nivells, 
necessitats i gènere per tal de que en activitats concretes, el propi grup hagi de gestionar les 
diferències. Aquesta heterogeneïtat és possible gràcies a que els tipus d’activitats que es 
plantegen són de caire molt pràctic i pretenen arribar, en general, a uns objectius bàsics que 
poden ser assolibles a tot l’alumnat.  
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BLOC DE 1er D’ESO 
Material pel professorat 

1. Introducció 

 

El material que oferim en aquest primer bloc d’activitats contemplen gran part del 
currículum de l’etapa o si més no part d’aquest. Així doncs, oferim activitats que poden 
combinar una part teòrica prèvia a l’aula ordinària amb l’aplicació pràctica a l’àmbit de bombers.  

Dintre de tot aquest material ens trobarem un recorregut que passa per  activitats sobre 
eines i algunes propietats dels materials més comuns. Al mateix temps treballarem aspectes 
com la seguretat i els riscos laborals i ens introduirem en conceptes bàsics d’estructures, 
circuits elèctrics i finalment amb els principis de la combustió. 

Nivells que implica 

Aquestes activitats les hem encarat concretament als grups de 1er d’ESO ja que els 
continguts que porten implícites les activitats fa que s’ajustin a alguns continguts d’aquest 
nivell. Així mateix, hi ha alguna activitat, sobretot referent a prevenció de riscos i normatives 
que també es podria encabir a un 3er d’ESO, això sí,   adequant el nivell de les activitats. 

Continguts que engloba del currículum 

I si parlem dels nivells que implica, conseqüentment també cal parlar dels continguts 
generalistes de l’etapa en què estan emmarcades les activitats proposades. Així doncs, 
parlarem de: 

• La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia 
 Anàlisi d’eines i màquines 
 Anàlisi de diferents materials tècnics 
 Normes de seguretat 
 Sistemes de representació normalitzats 

• Disseny i construcció d'objectes 
 Disseny i construcció d’estructura i anàlisi d’esforços 
 Ús de simuladors d’estructures 
 Anàlisi dels principis dels circuits elèctrics 

• Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació 
 Utilització de les càmeres fotogràfiques 
 Utilització de programa d’edició i presentació 

 

2. Objectius 

En les activitats que hi ha proposades per realitzar en el nivell de 1er d’ESO hi ha 
diversos objectius. Aquests objectius van molt lligats als continguts propis que es volen treballar 
i alhora engloben l’objectiu generalista de conèixer la feina dels bombers des d’un àmbit més 
manipulatiu i significatiu. 

Així doncs, especificarem els objectius de les activitats que ens trobem: 

 

/1. Identificar les eines manuals bàsiques que utilitzen els bombers 
/2. Explicar la funció, tipus d’ús i actuació concreta en què es pot utilitzar cada tipus d’eina. 
/3. Enumerar els diferents tipus d’actuacions que duen a terme els bombers i relacionar-les 

amb les eines. 
/4. Anomenar les característiques dels materials bàsics amb què tracten els bombers 
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/5. Aplicar les normes d’ús i les normes de seguretat  per l’ús de cada tipus d’eina 
/6. Identificar els riscos. 
/7. Reconèixer els principals elements d’una estructura 
/8. Entendre les normes bàsiques de funcionament i precaució de l’electricitat 
/9. Documentar les eines bàsiques que utilitzen els bombers. 
/10. Entendre els conceptes bàsics de combustió 

3. Competències bàsiques 

Les competències bàsiques que es treballaran en aquestes activitats són molt diverses 
a causa de la diversitat de contingut que hi està inclòs, així doncs, ens trobem amb: 

 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual i la de tractament de la 
informació i competència digital: Aquestes dues competències es treballen en les 
activitats de documentació que es duen a terme, així com durant el procés de 
recerca d’informació a través d’internet 

o Competència artística i cultural 
o Competència matemàtica 
o Competència d'aprendre a aprendre: En aquest sentit, el fet de que l’aprenentatge 

sigui manipulatiu, permet que les activitats tinguin una certa capacitat implícita 
perquè l’alumne investigui sobre tot allò que fa servir.  A més, es complementa amb 
les activitats de pluja d’idees i debat. 

o Competència d'autonomia i iniciativa personal: El fet de que algunes de les 
activitats no siguin del tot guiades, fa que ens trobem la necessitat de que l’alumnat 
gestioni la seva autonomia per aconseguir els objectius docents que hi ha 
immersos en l’activitat. 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Aquesta és evident 
quan parlem d’activitats fora del centre escolar, on fa que la interacció amb l’entorn 
sigui constant i al mateix temps s’utilitzi com a font d’aprenentatge. 

o Competència social i ciutadana: Al centrar-nos amb la tasca dels bombers, la qual 
té associada una vessant social de servei a la ciutadania fa que els valors i els 
aprenentatges en aquest sentit es tractin en tot el recorregut de l’aprenentatge. 

4. Continguts específics 

Els continguts que es tractaran durant aquestes activitats ja s’han descrit de manera 
generalista dins els continguts del currículum. Cal però, una concreció per tal que tinguem en 
coneixement tots els conceptes que es pretenen extreure de les activitats.  

 

1/ Identificació de les eines manuals bàsiques que utilitzen els bombers 
2/ Explicació de la funció, tipus d’ús i actuació concreta en què es pot utilitzar cada tipus 

d’eina. 
3/ Enumeració dels diferents tipus d’actuacions que duen a terme els bombers 
4/ Coneixement de les característiques dels materials bàsics amb què tracten els 

bombers 
5/ Aplicació de les normes d’ús i les normes de seguretat  per l’ús de cada tipus d’eina 
6/ Identificació dels riscos. 
7/ Planificació i repartiment de tasques en grup de treball 
8/ Reconeixement de les estructures bàsiques de la construcció 
9/ Comprensió de les normes bàsiques de funcionament i precaució de l’electricitat 
10/ Coneixement dels components bàsics de la combustió 
11/ Documentació de les eines bàsiques que utilitzen els bombers. 
12/ Valoració de la necessitat de complir les normes de seguretat 
13/ Reconèixer la dificultat de crear solucions tecnològiques imaginatives amb els recursos 

disponibles 
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5. Connexió amb d’altres matèries 

En totes les tasques i contextos que engloben els bombers la diversitat de 
coneixements es fa imprescindible per poder dur a terme una bona actuació. De fet, en la 
majoria de casos, el treball dels bombers és pluridisciplinari i consisteix bàsicament en 
entrellaçar correctament aquests coneixements per poder actuar de la manera més idònia 
possible. 

Per tant, en l’àmbit de les activitats educatives que plantegem, també es trasllada 
aquest factor multidisciplinari, concretant-se en: 

• Matemàtiques: Aquesta matèria està molt lligada amb l’àrea de Tecnologies, 
complementant-la en l’àmbit més analític. Així doncs, en totes aquelles 
activitats de càlcul, la formació en aquesta matèria resulta rellevant. 

• Ciències de la naturalesa: Aquesta la focalitzem més en l’àmbit de materials, 
de preservació del medi natural gràcies a les actuacions dels bombers i la 
gestió dels residus. A més també es treballaran conceptes físics com la 
combustió. 

• Llengua catalana i literatura: En l’execució de treballs escrits en matèria 
tecnològica creiem que és indispensable avaluar la redacció, la gramàtica... 
com a recurs interdisciplinari. Així mateix, es contempla aquesta vessant amb 
l’adquisició per part de l’alumnat de nou vocabulari tècnic. 

• Llengua estrangera: Aquesta, tot i que possiblement sigui molt poc freqüent 
dins els primers nivells d’ESO, si que en pren a nivells superiors a causa de la 
necessitat de recerca d’informació que en ocasions només la trobem en llengua 
estrangera. 

6. Temporització 

La temporització de totes aquestes activitats depenen principalment de la quantitat 
d’aquestes que es decideixi realitzar. 

Així doncs, tenint en compte que els bombers realitzen activitats de formació per les 
escoles només els matins, la temporització s’ha d’emmarcar en aquest espai temporal i per tant 
l’elecció d’activitats acostumarà a ser amb l’agrupació de 2 blocs.  

Per comprovar més concretament la duració de les activitats mostrem la següent taula: 
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Bloc de 
continguts 

Tipus d'activitat a realitzar Temps 
(min) 

Tipus 
d'agrupament Espai 

1/     Bloc 
d’eines i 

màquines 

a.     Activitat de nom i funció de les eines 40 Grup-classe Espai exterior parc de bombers 

b.    Activitat grupal de comparació de resultats 15 Grup Espai exterior parc de bombers 

c.     Activitat de relació entre eina i tipus d’actuació de bombers 15 Individual Parc 

d.    Realització de la fitxa documental 0 Individual Parc 

TOTAL BLOC 70     

2/     Bloc de 
normes de 
seguretat i 

riscos 
laborals 

a.     Diferències entre incident i accident 10 Grup-classe Parc 

b.    Exposició de 4 casos per part dels bombers d’accidents 20 Grup-classe Aula de formació del parc 

c.     Activitat d’identificació de causes i conseqüències d’activitats de risc 30 Grup Parc 

d.    Justificació de causes per part dels bombers i debat 40 Grup-classe Aula de formació del parc 

e.     Mostra d’equipaments de seguretat específics de bombers 30 Grup-classe Parc 

f.     Activitat de Llistat de tipus de riscs 15 Individual Parc 

TOTAL BLOC 145     

3/     Bloc 
d’identificació 
d’estructures 

a.     Activitat d’identificació d’estructures en l’entorn del parc generals 20 Grup-classe Parc 

b.    Activitat d’identificació d’estructures específiques del parc 20 Grup-classe Parc 

c.     Fitxa d’anotació de les estructures 20 Individual Parc o casa 
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d.    Explicació per part dels bombers de les patologies comunes i com les 
solucionen. 30 Grup-classe Parc i aula de formació del parc 

e.     Activitat grupal d’identificació d’estructures en l’entorn de l’alumnat 60 Grup Casa 

TOTAL BLOC 150     

4/     Bloc 
d’elements 
principals 

dels circuits 
elèctrics 

a.     Introducció a aula ordinària de continguts bàsics 20 Grup-classe Aula ordinària 

b.    Repàs d’elements principals del circuit elèctric al parc 5 Grup-classe Parc 

c.     Activitat de circuit elèctric d’un vehicle 15 Grup Espai exterior del parc 

d.    Activitat de connexionat d’equip autònom d’il·luminació de bombers 15 Grup Espai exterior del parc 

e.     Explicació del circuit elèctric domèstic  20 Grup Parc 

f.     Explicació dels perills bàsics de l’electricitat i efectes de l’electrocució 30 Grup-classe Aula de formació del parc 

g.    Realització de fotos i fitxa documental de la visita 20 Grup i individual Parc 

TOTAL BLOC 125     

5/     Bloc 
sobre 

materials 

a.     Activitat experimental amb barnilles de diferents materials 20 Grup-classe Parc 

b.    Fitxa d’anotació de resultats 20 Grup Parc 
c.     Reflexió i explicació de com ens afecta la conductivitat tèrmica amb la 
protecció 15 Grup-classe Parc i aula de formació del parc 

d.    Activitat d’observació amb càmera tèrmica 20 Grup Exterior i interior del parc 

e.     Fitxa de reflexió sobre les vistes de la càmera tèrmica. 20 Grup Parc o casa 
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TOTAL BLOC 95     

6/     Bloc 
sobre la 

combustió 

a.     Pluja d’idees de components de la combustió 15 Grup-classe Parc 

b.    Reflexió sobre estats de la matèria dels combustibles 15 Grup i grup-classe Parc i aula de formació del parc 

c.     Mètodes d’extinció vs components de la combustió que eliminen 30 Grup-classe Exteriors del parc 

d.    Activitat experimental grupal de sufocació d’una espelma 15 Grup Exteriors del parc 

e.     Relació de l’experiment amb cas d’incendi d’habitatge 15 Grup-classe Aula de formació del parc 

f.     Demostració d’extinció de paella cremant 10 Grup-classe Exteriors del parc 

g.    Realització de la fitxa 20 Individual Parc 
TOTAL BLOC 120     

  TOTAL DE TOTES LES ACTIVITATS 705     
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7. Bibliografia complementària per el docent i alumnat 

 

Pàgina de bombers de la Generalitat de Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vg
nextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Pàgina dels bombers de Barcelona 

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,220234311_221474268_1,00.html 

Pàgina de programari d’estructures 

http://limexgames.com/studio/games/cargo_bridge 

Pàgina de vídeo d’accident amb paella al foc 

http://www.youtube.com/watch?v=Rzpxjd1JFB8&feature=related 

Pàgina dels bombers de Vic 

http://www.bombersvic.cat/cat/index.php 

Pàgina de característiques de càmeres tèrmiques 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/camara-
termica-s80hf.htm 

Material per l’alumnat 

Per tal d’explicar les activitats que durà a terme l’alumnat no ho podem fer en forma de 
documents que entreguem a l’alumnat, ja que moltes de les activitats que es desenvoluparan 
seran molt pràctiques i són difícils de plasmar-les en un document escrit. 

Per tant, per fer-ho més entenedor, el que farem serà explicar les activitats tal i com 
s’han de desenvolupar i en tot cas, en alguns casos on calgui mostrar algun document que 
s’entregui a l’alumne també ho farem. 

8. Activitats generals 

Per introduir les activitats a l’alumnat, cal que anteriorment a classe els hi fem una breu 
explicació del que realitzarem a la sortida als bombers, quins temes tractarem o 
desenvoluparem i en quins aspectes ens hem de fixar per tal de poder dur a terme les activitats 
proposades. A més, cal que els entreguem tota la documentació que necessitin, tant referent a 
fitxes d’activitats, d’observació com d’avaluació perquè es puguin estructurar la feina. 

Com que les activitats que realitzarem al parc dels bombers tracten diferents continguts 
del propi nivell, cal dividir les activitats en els diferents blocs: 

1/ Bloc d’eines i màquines 
2/ Bloc de normes de seguretat i riscos laborals 
3/ Bloc d’identificació d’estructures 
4/ Bloc d’elements principals dels circuits elèctrics 
5/ Bloc sobre materials 
6/ Bloc sobre la combustió 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,220234311_221474268_1,00.html
http://limexgames.com/studio/games/cargo_bridge
http://www.youtube.com/watch?v=Rzpxjd1JFB8&feature=related
http://www.bombersvic.cat/cat/index.php
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/camara-termica-s80hf.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/camara-termica-s80hf.htm
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EINES I MÀQUINES 

Objectiu 

Aquesta activitat serveix per conèixer totes les característiques de les eines i màquines-
eina que utilitzen els bombers.  

 
2- Vista d'algunes eines del camió de bombers 

Com ho farem 

Per fer-ho, l’activitat es divideix en diverses parts:  

• Identificar cada eina amb el seu nom 
• Conèixer la funció de cada eina i classificar-les segons això 
• Relacionar les eines amb els tipus d’actuació de bombers i conèixer aquestes 

actuacions 
 El treball de la fitxa serà individual en gran part, tot i que hi haurà una part de 

contrastació de resultats amb els grups fets anteriorment. 

Seqüenciació 

Per dur a terme aquesta activitat, entregarem a l’alumnat una fitxa (annex)on hi haurà 
les tres parts a desenvolupar i que podem trobar a l’annex. 

En primer lloc, els bombers ens trauran tot el material al terra i es tractarà de que cada 
alumne presti atenció a les explicacions dels bombers per tal de descobrir el nom de cada eina 
que surt a la fitxa (com a imatge) i identificar-ne la funció.  

En segon lloc, el que farem, serà una classificació de les eines segons la seva funció. 
Per fer-ho, el primer que farem serà que amb grups contrastarem les anotacions de funció de 
cada eina i finalment farem un llistat dels diferents tipus d’eines amb la funció. A continuació, 
posarem en comú i amb l’ajuda dels bombers la classificació final tot ordenant físicament els 
objectes a terra.  

En tercer lloc, els bombers ens explicaran tots els tipus d’actuacions que fan i les eines 
més comunes que s’utilitzen en cada cas. Així,  l’alumnat anirà prenent consciència de la 
multiplicitat de tasques que realitzen i entenent que cada eina es pot utilitzar en múltiples 
circumstàncies i tasques. Per poder anotar les observacions, també hi haurà un seguit 
d’imatges a la fitxa on es podrà relacionar l’eina amb el tipus d’actuació. 

Atenció a la diversitat 

El tipus d’activitat que es proposa és molt visual i intuïtiva, per tant no es creu que faci 
falta una atenció a la diversitat per nivells  acadèmics baixos, ja que el compartir resultats 
possibilita que aquest tipus d’alumnat pugui acabar d’entendre conceptes. 
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Pel què fa a l’alumnat que necessita una ampliació de continguts, es pot generar una 
activitat de busca de notícies o imatges per internet on surtin els bombers en actuacions i es 
puguin veure eines. En aquesta imatge l’alumnat podrà identificar-les a partir dels 
aprenentatges. Activitat a casa. 

RISCOS LABORALS, PREVENCIÓ DE RISCOS I NORMES DE SEGURETAT 
EN EL TREBALL. 

Objectiu 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que l’alumnat reflexioni sobre aspectes de 
seguretat i prevenció de riscos. 

Com ho farem 

Aquesta activitat consisteix en què els bombers ens expliquin 4 situacions en què  
l’incompliment de normes de seguretat i de prevenció de riscos han acabat en accident. Així 
l’alumnat podrà reflexionar sobre quins possibles errors es van cometre i quines solucions es 
podien haver aportat. 

 
3- Exemple de risc laboral 

La segona activitat que realitzarem sobre aquest tema serà la identificació dels 
elements de seguretat que tenen els bombers. 

 Per fer aquestes activitats les farem en els grups formats anteriorment, mentre que 
les explicacions per part dels bombers i l’intercanvi de visió respecte l’origen dels 
riscos es farà amb tot el grup classe. 

 
4- Protecció dels bombers (EPI) 
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Seqüenciació 

1. Primera activitat 

El primer que cal es proposa és una primera part d’explicació de l’origen dels accidents 
i diferència entre incidents i accidents. Aquesta part pot estar introduïda a la fulla de l’alumnat 
en una breu explicació. 

En segon lloc els bombers ens exposen quatre casos, els quals es divideixen en dos 
accidents laborals i 2 accidents d’altre caire. Algunes propostes de casos d’aquest treball són: 

• Accident laboral de treballador que queda enganxat amb la mà a una màquina 
• Accident laboral on un pagès cau en una sitja. 
• Accident laboral d’un constructor en una bastida 
• Accident laboral d’aplastament per material que cau 
• Explosió de gas en un bloc de pisos 
• Accident de motocicleta o bicicleta BTT 
• Accident domèstic amb aparell elèctric 
• Accident per caiguda a diferent altura 
• Accident domèstic amb olla al foc 

En tercer lloc l’alumnat s’agrupa en els grups creats, reflexionen i anoten en cada cas 
quines són les causes que han provocat o han portat a l’accident i com es podria haver evitat. 
Aquestes reflexions són entregades in situ al professorat. 

Finalment els professionals donaran la seva justificació a tot l’alumnat i es crearà un 
torn de preguntes i aportacions després de cada cas explicat. 

2. Segona activitat 

Aquesta segona activitat consisteix en què els bombers ens mostrin els elements de 
seguretat de què disposen i ens els classifiquin pels riscos de que els protegeixen. L’alumnat 
ha d’anotar a la fitxa tots els riscos que s’hagin explicat durant la primera i la segona activitat. 

Atenció a la diversitat 

Al fer la primera  activitat en grups heterogenis l’atenció a la diversitat ja es treballa. De 
totes maneres, a nivell d’ampliació es pot proposar que el propi grup proposi una situació 
d’accident que hagin sentit a parlar i proposin ells mateixos les solucions i causes. 

En segon lloc, per afavorir-ne l’atenció a la diversitat es pot plantejar que al finalitzar la 
fitxa facin una comparativa entre els membres del grup. 

BLOC D’IDENTIFICACIÓ D’ESTRUCTURES 

Objectiu 

L’objectiu principal d’aquesta activitat consisteix a que l’alumnat identifiqui alguns dels 
components de les estructures que formen part del nostre entorn. 

Com ho farem 

Per fer-ho, el personal de bombers ens ensenyaran les diferents parts que conformen 
el parc de bombers, tant des de l’interior del parc com des de fora per tal de poder-les 
identificar. Finalment analitzaran unes imatges del propi parc per determinar-ne cada part 
estudiada. Aquesta activitat es pot dur a terme conjuntament amb grups de 3er d’ESO que 
treballin les estructures. 

 Per fer aquestes activitats es duran a terme de forma individual durant l’estada al 
parc de bombers. Ara bé, la tasca d’elaboració d’una presentació d’estructures de 
l’entorn de l’alumnat es farà en grup. 
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5- Estructura d'edifici 

Seqüenciació 

La seqüenciació d’aquesta activitat va molt encaminada a la que tinguin plantejada els 
bombers depenent de la tipologia de parc. Ara bé, la proposta que plantegem és aquesta: 

Els bombers ens ensenyen les parts generals de l’estructura d’un edifici, tot explicant la 
funció de cadascuna (Fonaments, Estructura, Coberta...). 

A continuació, els bombers continuen explicant les parts més concretades com poden 
ser les bigues, encavallades, biguetes, parets mestre... 

Finalment els bombers ens explicaran les actuacions que realitzen per problemes 
derivats de l’estructura i quina afectació poden tenir aquests en la sustentació del resta de 
l’estructura. 

Mentre es duu a terme tota l’explicació, l’alumnat disposarà d’unes fitxes amb imatges 
de tot el recinte on hauran d’anar anotant la nomenclatura de les diferents parts de l’estructura 
que estem identificant. 

Finalment a l’escola se’ls hi proposarà un treball en grup en el qual han de buscar totes 
aquelles estructures que formen part del seu entorn immediat (casa, escola, pavellons...) i que 
corresponen als elements estudiats durant la visita al parc. Per fer-ho, se’ls proposarà un tipus 
de presentació amb el programari prezi, utilitzant l’eina de zoom per tal de focalitzar cada 
element.  

Atenció a la diversitat 

Per atendre la diversitat en els nivells més baixos, es pot identificar les estructures dels 
edificis amb imatges o dibuixos que siguin molt més simbòlics i explícits. A més a més per la 
part de treball a casa, enlloc de identificar els components concrets dels edificis de l’entorn es 
pot proposar el joc següent: 

Nom del joc: Cargo Bridge 

Format: Virtual a internet 

http://limexgames.com/studio/games/cargo_bridge 

Què es treballa: Es treballa la construcció de ponts i com suportar el pes. L’únic 
objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat identifiqui que la forma geomètrica més eficient a la 
sustentació és el triangle. A més, aquest fet el podrem relacionar amb el tractament de 
patologies de l’edificació que duen a terme els bombers. 

 

 

http://limexgames.com/studio/games/cargo_bridge
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ELEMENTS PRINCIPALS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC 

Objectiu 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que l’alumnat identifiqui els principals elements 
d’un circuit elèctric (Generador, Transport, Receptors, elements de protecció, elements de 
control) i que conegui els perills bàsics. 

 

 
6- Circuit elèctric d'un vehicle 

Com ho farem 

Per fer-ho, analitzarem tres exemples pràctics que ens poden facilitar els bombers. La 
bateria del cotxe, el generador elèctric, la instal·lació domèstica. Finalment veurem els perills 
principals derivats de l’electricitat 

 Per fer les activitats de la fitxa es farà amb les fotos que han realitzat amb el seu 
grup, mentre que les respostes en qüestió de seguretat elèctrica seran individuals. 

Seqüenciació 

En primer lloc, el que cal saber és quins són els elements bàsics d’un circuit elèctric. 
Per fer-ho, es creu convenient que utilitzem l’aula ordinària per definir-ho o explicar-ho 
prèviament a la visita els bombers. 

Ara bé, quan estem en el parc i una de les activitat  és aquesta identificació, cal fer un 
repàs breu sobre els principals elements del circuit elèctric. Aquest el pot fer el mateix 
professorat que acompanya l’alumnat. 

En segon lloc, el bomber ens introduirà l’aspecte de circuit elèctric en els vehicles i a 
continuació l’alumnat podrà investigar dins del vehicle per identificar-ne les parts estudiades tot 
realitzant fotos als elements corresponents. 

En tercer lloc, el que es farà és permetre a l’alumnat fer un connexionat simple de tots 
els components que formen un circuit tot facilitant el generador, el  cablejat i focus que 
disposen els bombers per il·luminar tasques de nit en llocs aïllats. 

En quart lloc, passarem a un nivell superior i el bomber ens explicarà on trobem tots els 
elements bàsics del circuit en la instal·lació elèctrica del propi parc. 

En cinquè lloc, el bomber ens identificarà en cada circuit els perills bàsics, tant de la 
pròpia electricitat com dels circuits concrets. Sobretot buscant la rellevància en la necessitat 
d’elements de protecció, del problema dels contactes directes i els efectes de l’electrocució. 
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Per tant, perquè l’alumnat tingui tot aquest aprenentatge documentat, se’ls donarà una 
fitxa amb instruccions per cada tipus de circuit, que bàsicament consistirà en dibuixar el circuit 
tot substituint els dibuixos de cada element per les imatges (preses per la càmera fotogràfica 
que duu cada grup) que corresponen a l’element de cada circuit concret. Al final de la fitxa es 
faran unes preguntes claus sobre seguretat elèctrica que hauran de ser respostes per cada 
membre del grup. 

Atenció a la diversitat 

Per dur a terme l’atenció a l’alumnat amb necessitats d’ampliació es poden proposar 
activitats del tipus circuit obert/circuit tancat experimentant amb pila, receptor tipus bombeta i 
diferents trossos de cable que simulin els interruptors obrint i tancant el circuit. 

Pel què fa a l’alumnat de nivell baix creiem que l’activitat és suficientment assequible i 
manipulativa per ells. 

 

ELS MATERIALS CONDUCTORS TÈRMICS 

Activitat 1 

Objectiu 

L’objectiu d’aquesta primera activitat no és més que diferenciar de forma experimental 
els materials conductors tèrmics i els aïllants i com afecten en un incendi. Aquesta activitat 
l’enquadrem dins l’estudi de les característiques dels materials de primer d’ESO, concretant-ho 
amb la conductivitat tèrmica per la relació directa amb el món de bombers. 

 

Com ho farem 

És una activitat pensada per realitzar al taller de tecnologia, tot i que si es té el material 
al parc també s’hi podria realitzar. El que farem serà agafar una sèrie de barnilles de diferents 
materials, metàl·lics i no metàl·lics i introduir-los per un extrem en una olla amb aigua bullint. 
Alhora, l’altra extrem estarà impregnat de parafina, de manera que els materials conductors 
faran que la parafina arribi a desfer-se. 

 Les observacions es faran amb tot el grup classe alhora, però la resolució de 
l’activitat caldrà que sigui individual. 

 

 
7- Barnilles de diferents materials 

Un cop observat el comportament, veurem què passa en un incendi. 
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Seqüenciació 

 

1. Escalfem la parafina en un pot 
2. Hi suquem una punta de les barnilles des diferents materials i preparem aigua que bulli 

Materials per barnilles: 
a) Conductores: 

a. Materials metàl·lics (ferro, acer, alumini). 
b) Aïllants: 

a. Fusta 
b. Vidre 
c. Guix 
d. Ceràmica 

3. Un cop seca la parafina, introduïm l’altra costat de la barnilla dins l’aigua bullint 
4. Fem una observació de si es fon o no la parafina de la punta i en aquest cas quan 

temps triga 
5. L’alumnat anota en una taula els tipus de materials, si són conductors tèrmics o no  i 

quan temps ha trigat. 

Un cop realitzada aquesta activitat experimental,  des del parc de bombers es pot crear un 
debat de quins materials ens protegeixen més a casa en contra del foc. Curiosament ens 
trobem que alguns dels materials més aïllants són els que combustionen més fàcilment. En 
traurem l’entrellat amb les explicacions dels bombers. 

Activitat 2 

Objectiu 

L’Objectiu d’aquesta activitat també és descobrir la conductivitat tèrmica dels diferents 
materials que ens envolten. 

Com ho farem 

Aquesta activitat es realitzarà en el parc de bombers. Per fer-ho utilitzarem les imatges 
que ens ofereix la càmera tèrmica dels bombers i la taula de colors segons temperatures. 

 És una activitat per fer en grup a causa de la poca disponibilitat de càmeres 
tèrmiques. 

Seqüenciació 

Aquesta activitat es durà a terme per grups. Cada grup visualitzarà una perspectiva 
diferent del parc de bombers i farà una foto del que està veient la càmera tèrmica i una altra de 
la imatge que en surt de la pròpia imatge.  

En segon lloc, cada grup en farà la comparativa a casa, ordenant les parts que estan 
més calentes i les que menys a la imatge i deduint de manera més global els materials més i 
menys conductors tèrmics. 
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8- Imatge càmera tèrmica 

 

Atenció a la diversitat 

Hem cregut que al ser unes activitats tan experimentals i visuals no cal fer una atenció 
a la diversitat ni a més ni a menys nivell ja que l’únic aspecte que es vol que s’aprengui és la 
conductivitat tèrmica. 

El fet de que sigui una característica del material que podem notar amb sensacions 
com el tacte possibilita que sigui una activitat també realitzable per alumnat amb Necessitats 
Educatives Especials per invidència. 

LA COMBUSTIÓ 

Objectiu 

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els elements bàsics d’una combustió i 
mitjançant quins procediments podem aturar-la. 

Com ho farem 

Per fer-ho treballarem amb dos recursos. El primer és una pluja d’idees entre tot el grup 
classe per tal de deduir els components que són necessaris per portar a terme la combustió. En 
segon lloc farem un experiment, tot realitzant foc i veient com afecta la retirada de cada un dels 
elements que el composen. Tot això és una activitat que es portarà des del parc i dirigida pels 
propis bombers. 

 Aquesta activitat es fa amb tot el grup classe, però pensant que els aprenentatges i 
conclusions arribades s’han d’entendre per tal de reflectir-les a la fitxa individual. 

Seqüenciació 

• En primer lloc farem una pluja d’idees amb tot el grup classe sobre els 
components que creiem que fan que una combustió es mantingui. 

• En segon lloc, farem una reflexió sobre els estats en què podem trobar els 
combustibles. Posarem casos concrets com la combustió líquida amb gasolines 
o la combustió gasosa amb el gas butà. 

• En tercer lloc, un cop identificats els components d’una combustió, 
relacionarem els mètodes d’extinció d’un foc amb el component de la 
combustió que retira 

• En quart lloc farem un exemple pràctic del cas de la sufocació. Per fer-ho ens 
posarem en grups i els hi entregarem una petita espelma amb un got de vidre. 
Així, quan tapem l’espelma farem una extinció per sufocació 

• Relacionarem l’experiment amb el cas d’una habitació cremant i com hem 
d’actuar. Cas de les entrades d’aire tancades. 

• Finalment explicarem el cas concret d’extinció d’un foc de paella. Perills i 
actuacions concretes.  
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 Els propis bombers faran una demostració real on una paella estarà plena d’oli 
i s’encendrà. En aquest moment hi tiraran aigua i es podrà observar com es 
produeix l’evaporació instantània de l’aigua i els perills que comporta. A 
continuació faran la mateixa pràctica però resolent el cas per sufocació amb 
tapadora o drap humit. 
 
Vídeo d’extinció amb aigua i amb tapadora o drap: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Rzpxjd1JFB8&feature=related 
 

A les fitxes que s’entrega a l’alumnat, a la part de combustió hi haurà dos apartats. Un 
primer on caldrà que anomenin els 4 elements dels tetraedre del foc i un segon on 
s’anomenaran quatre combustibles de cada estat de la matèria. 

Atenció a la diversitat 

Es pot plantejar una activitat per l’alumnat amb necessitats d’ampliació en què hagin de 
realitzar una recerca on hagin de descobrir quins són els agents extintors per eliminar cada 
tipus de component de la combustió. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Rzpxjd1JFB8&feature=related
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BLOC DE 2on D’ESO 
Material pel professorat 

1. Introducció 

El material que oferim en aquest bloc de 2on d’ESO és molt més curt que el de 1er ja 
que les Unitats Didàctiques que es treballen en aquest curs no s’emmotllen tant en 
aprenentatges que puguin ser extrets del camp de les emergències. 
Per aquest motiu la majoria d’activitats faran referència al primer bloc de continguts de 
2on d’ESO: l’electricitat. 

Nivells que implica 

Aquestes activitats  no estan encaminades a tractar tots els continguts d’electricitat de 
2on d’ESO ja que les sortides al parc de bombers solen ser d’un matí i per tant no hi ha temps 
de fer-ho. Per tant, tant ens trobarem en activitats d’introducció de conceptes, com d’aplicació, 
com d’aprofundiment. 

Continguts que engloba del currículum 

I si parlem dels nivells que implica, conseqüentment també cal parlar dels continguts 
generalistes de l’etapa en què estan emmarcades les activitats proposades. Així doncs, 
parlarem de: 

• Electricitat 
 Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la 

seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de 
comandament. 

 Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels 
efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme. 

 Reconeixement experimental de motors elèctrics. 
 Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió 

elèctrica, intensitat i resistència. 
 Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics 

per donar resposta a les necessitats de l'habitatge i altres entorns. 
 Estudiar l’electricitat dels llamps 
 Identificació de components de les instal·lacions domèstiques. 

• L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació 
 Ús d'Internet per buscar informació fiable i eina de divulgació. 
 Ús de xarxes locals per gestionar recursos. 
 Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de 

presentacions dels treballs individuals i de grup. 

2. Objectius 

En les activitats que hi ha proposades per realitzar en el nivell de 2on d’ESO hi ha 
diversos objectius. Aquests objectius van molt lligats als continguts propis que es volen treballar 
i alhora engloben l’objectiu generalista de conèixer la feina dels bombers des d’un àmbit més 
manipulatiu i significatiu. 

Així doncs, especificarem els objectius de les activitats que ens trobem: 

 

/11. Identificar les magnituds bàsiques de l’electricitat 
/12. Saber Representar el circuit elèctric i els seus components amb un símil hidràulic. 
/13. Mesurar les magnituds bàsiques d’un circuit elèctric 
/14. Diferenciar els circuits de corrent alterna i de corrent continua. 
/15. Conèixer les principals característiques dels components elèctrics. 
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/16. Numerar els riscos i perills elèctrics així com saber les accions preventives que s’han 
de dur terme. 

/17. Conèixer els elements que utilitzen els bombers en actuacions amb risc elèctric. 
/18. Explicar els circuits elèctrics amb receptors en paral·lel i en sèrie. Fer el símil hidràulic. 
/19. Identificar les línies elèctriques d’alta, mitja i baixa tensió 
/20. Conèixer les eines informàtiques de gestió i recerca d’informació dels bombers 
/21. Diferenciar xarxa local i xarxa d’internet. 
/22. Presentar el circuit elèctric d’un vehicle. 
/23. Aplicar les normes d’ús i les normes de seguretat durant la sortida 
/24. Mostrar interès pels aprenentatges i respecte per les opinions dels companys. 

 

3. Competències bàsiques 

Les competències bàsiques que es treballaran en aquestes activitats són molt diverses 
a causa de la diversitat de contingut que hi està inclòs, així doncs, ens trobem amb: 

 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual i la de tractament de la 
informació i competència digital: Aquestes dues competències es treballen en les 
activitats de documentació que es duen a terme, així com durant el procés de 
recerca d’informació i conceptualització d’aspectes comunicatius de les TIC en 
bombers. 

o Competència artística i cultural 
Es treballa aquesta competència en el fet d’haver de representar les pràctiques a 
les fitxes d’alumnat. 

o Competència matemàtica 
Pren importància en treballar el càlcul de les magnituds bàsiques dels circuits que 
treballarem a la sortida de bombers. 
 

o Competència d'aprendre a aprendre: En aquest sentit, el fet de que l’aprenentatge 
sigui manipulatiu, permet que les activitats tinguin una certa capacitat implícita 
perquè l’alumne investigui sobre tot allò que fa servir.   

o Competència d'autonomia i iniciativa personal: El fet de que algunes de les 
activitats no siguin del tot guiades, fa que ens trobem la necessitat de que l’alumnat 
gestioni la seva autonomia per aconseguir els objectius docents que hi ha 
immersos en l’activitat. 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Aquesta és evident 
quan parlem d’activitats fora del centre escolar, on fa que la interacció amb l’entorn 
sigui constant i al mateix temps s’utilitzi com a font d’aprenentatge. 

o Competència social i ciutadana: Al centrar-nos amb la tasca dels bombers, la qual 
té associada una vessant social de servei a la ciutadania fa que els valors i els 
aprenentatges en aquest sentit es tractin en tot el recorregut de l’aprenentatge. 

4. Continguts específics 

Els continguts que es tractaran durant aquestes activitats ja s’han descrit de manera 
generalista dins els continguts del currículum. Cal però, una concreció per tal que tinguem en 
coneixement tots els conceptes que es pretenen extreure de les activitats.  

 

/1. Identificació de les magnituds bàsiques de l’electricitat 
/2. Representació el circuit elèctric i els seus components amb un símil hidràulic. 
/3. Mesurament de les magnituds bàsiques d’un circuit elèctric 
/4. Diferenciació dels circuits de corrent alterna i de corrent continua. 
/5. Coneixement de les principals característiques dels components elèctrics. 
/6. Numeració  dels riscos i perills elèctrics així com saber les accions preventives que 

s’han de dur terme. 
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/7. Coneixement dels elements que utilitzen els bombers en actuacions amb risc elèctric. 
/8. Explicació dels circuits elèctrics amb receptors en paral·lel i en sèrie. Fer el símil 

hidràulic. 
/9. Identificació de les línies elèctriques d’alta, mitja i baixa tensió 
/10. Coneixement de les eines informàtiques de gestió i recerca d’informació dels bombers 
/11. Diferenciació entre xarxa local i xarxa d’internet. 
/12. Us del moodle i d’eines de presentació. 
/13. Presentació del circuit elèctric d’un vehicle. 
/14. Aplicació de les normes d’ús i les normes de seguretat durant la sortida 
/15. Mostra d’interès pels aprenentatges i respecte per les opinions dels companys. 
/16. Presa de valors envers la prevenció en risc elèctric. 

5. Connexió amb d’altres matèries 

En totes les tasques i contextos que engloben els bombers la diversitat de 
coneixements es fa imprescindible per poder dur a terme una bona actuació. De fet, en la 
majoria de casos, el treball dels bombers és pluridisciplinari i consisteix bàsicament en 
entrellaçar correctament aquests coneixements per poder actuar de la manera més idònia 
possible. 

Per tant, en l’àmbit de les activitats educatives que plantegem, també es trasllada 
aquest factor multidisciplinari, concretant-se en: 

• Matemàtiques: Aquesta matèria està molt lligada amb l’àrea de Tecnologies, 
complementant-la en l’àmbit més analític. Així doncs, en totes aquelles 
activitats de càlcul, la formació en aquesta matèria resulta rellevant. 

• Ciències de la naturalesa: Aquesta la focalitzem més en l’àmbit de materials, 
de preservació del medi natural gràcies a les actuacions dels bombers i la 
desforestació amb les línies elèctriques. 

• Llengua catalana i literatura: En l’execució de treballs escrits en matèria 
tecnològica creiem que és indispensable avaluar la redacció, la gramàtica... 
com a recurs interdisciplinari. Així mateix, es contempla aquesta vessant amb 
l’adquisició per part de l’alumnat de nou vocabulari tècnic. 

• Llengua estrangera: Aquesta pren rellevància en treballs d’ampliació de recerca 
d’informació. 

6. Temporització 

La temporització de totes aquestes activitats depenen principalment de la quantitat 
d’aquestes que es decideixi realitzar. 

Així doncs, tenint en compte que els bombers realitzen activitats de formació per les 
escoles només els matins, la temporització s’ha d’emmarcar igualment en aquest espai 
temporal i per tant l’elecció d’activitats acostumarà a encabir-se en aquest marc horari  

Per comprovar més concretament la duració de les activitats mostrem la següent taula: 
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Bloc de 
continguts 

Tipus d'activitat a realitzar Temps (min) 
Tipus 

d'agrupame
nt 

Espai 

Magnituds 
bàsiques de 
l'electricitat 

Introducció a les activitats i Símil hidràulic amb generador i conductor 20 Grup Espai exterior del parc 

Símil hidràulic: receptors 15 Grup Espai exterior del parc 

Símil hidràulic: Interruptors 15 Grup Espai exterior del parc 

Símil hidràulic: Resistència 15 Grup Espai exterior del parc 

Símil hidràulic: Tensió o voltatge 15 Grup Espai exterior del parc 

Símil hidràulic: Intensitat 15 Grup Espai exterior del parc 

Taula de Relació de magnituds hidràuliques i elèctriques i llei d'ohm- Fitxa 30 Grup Espai exterior del parc 

Explicació per part dels bombers del circuit sèrie en electricitat 10 Grup Aula de formació del parc 

Símil hidràulic: circuit en paral·lel 15 Grup Espai exterior del parc 

TOTAL BLOC 150     

Mesura 
d'unitats amb 

el tester i 
característiqu
es d'elements 

del circuit 
elèctric 

Aplicació informàtica d'ús del polímetre 20 Individual Aula d'informàtica de l'institut 

Mesura de les magnituds del circuit d'il·luminació d'un vehicle 20 Grup Espai exterior del parc 

Mesura de les magnituds d'un circuit amb generador elèctric d'alterna 20 Grup Espai exterior del parc 

Mesura d'algunes magnituds de la instal·lació domèstica del parc 20 Grup Parc 

Caracterització d'elements de circuits (durant les activitats anteriors, s'hi suma (5min/act) 15 Grup Espai exterior i parc 

Completar la fitxa amb les magnituds trobades 0 Grup   

TOTAL BLOC 95     
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Identificació 
dels 

conductors 
elèctrics 

aeris 

Aplicació informàtica pel treball de la importància del transport elèctric 30 Individual Aula d'informàtica de l'institut 
Explicació per part dels bombers de les característiques de les línies elèctriques i tècniques 
d'identificació 20 

Grup classe Aula de formació del parc 

Identificació i documentació, a les fitxes, de les línies elèctriques per part de l'alumnat 40 Grup Entorn del parc 

TOTAL BLOC 90     

Perills i 
protecció 
enfront de 

l'electricitat 

Explicació sobre què és l'electrocució i quins efectes té al cos humà 15 Grup classe Aula de formació del parc 

Explicació dels contactes directes i indirectes. Buscar exemples entre tot l'alumnat 15 Grup classe Aula de formació del parc 

Demostració de l'efecte d'arc voltaic i debat sobre què passa i de què depèn que apareixi 15 Grup Espai exterior del parc 

Anàlisi del cas concret dels llamps 20 Grup classe 
Exterior i aula de formació 
del parc 

Identificació de les eines i els elements de protecció que utilitzen els bombers en les 
actuacions elèctriques 20 

Grup classe Parc 

Activitat de generació d'àlbums de riscos elèctrics a través del facebook 30 Individual Xarxa social-facebook-casa 

TOTAL BLOC 115     

Les eines 
informàtiques 
de bombers i 

fonts 
d'informació 
utilitzades 

Activitat de comparació d'imatges SIG bombers i Google Maps 20 Grup classe Aula de formació del parc 

Activitat pràctica de dirigir un camió de bombers a partir de GPS, SIG i emissora  40 Grup Parc i entorn del parc 

Explicació i mostra de pàgines web d'ens públics que utilitzen els bombers 20 Grup classe Aula de formació del parc 

Activitat amb prezi  i moodle sobre els "Fulls de rescat" 30 Individual Casa i entorn Moodle 

TOTAL BLOC 110     
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7. Bibliografia complementària per el docent i alumnat 

 

Pàgina de bombers de la Generalitat de Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vg
nextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Pàgina dels bombers de Barcelona 

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,220234311_221474268_1,00.html 

Pàgina dels bombers de Vic 

http://www.bombersvic.cat/cat/index.php 

Pàgina amb material educatiu sobre l’electricitat 

 General 

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/tecno/ielectriques/index.htm 

 Magnituds elèctriques 

 http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/magnitudes.swf 

 Ús del multímetre 

 http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/polimetro.swf 

 Software per fer simulacions de circuit senzilles 

http://www.yenka.com/en/Yenka_Basic_Circuits/ 

Pàgina de programa de presentacions online 

http://prezi.com/ 

Software de joc de transport de línies elèctriques 

http://www.myplaycity.com/es/electro_master/ 

Web d’informació bàsica sobre línies elèctriques: 

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/El%20gestor%
20energetic/Arxius/electricitat.pdf 

Webs de meteorologia per focs forestals: 

 http://www.meteo.cat/servmet/index.html 

http://www.wetterzentrale.de/ 

http://www.meteored.com/ 

Webs per conèixer els focs forestals del món al moment de la NASA: 

 http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/ 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,220234311_221474268_1,00.html
http://www.bombersvic.cat/cat/index.php
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/tecno/ielectriques/index.htm
http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/magnitudes.swf
http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/polimetro.swf
http://www.yenka.com/en/Yenka_Basic_Circuits/
http://prezi.com/
http://www.myplaycity.com/es/electro_master/
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/El%20gestor%20energetic/Arxius/electricitat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/El%20gestor%20energetic/Arxius/electricitat.pdf
http://www.meteo.cat/servmet/index.html
http://www.wetterzentrale.de/
http://www.meteored.com/
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/
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Webs d’informació cartogràfica del territori català: 

http://www.icc.cat/ 

Webs de full de rescat per vehicles: 

 http://www.hojaderescate.es/racc/rescate/inici 

 

 

Material per l’alumnat 

Per tal d’explicar les activitats que durà a terme l’alumnat no ho podem fer, tant sols,  
en forma de documents que entreguem a l’alumnat, ja que moltes de les activitats que es 
desenvoluparan seran molt pràctiques i són difícils de plasmar-les en un document escrit. 

Per tant, per fer-ho més entenedor, el que farem serà explicar les activitats tal i com 
s’han de desenvolupar i en tot cas, en alguns casos on calgui mostrar algun document que 
s’entregui a l’alumne també ho farem. 

8. Activitats generals 

Per introduir les activitats a l’alumnat, cal que anteriorment a classe els hi fem una breu 
explicació del que realitzarem a la sortida als bombers, quins temes tractarem o 
desenvoluparem i en quins aspectes ens hem de fixar per tal de poder dur a terme les activitats 
proposades. A més, cal que els entreguem tota la documentació que necessitin, tant referent a 
fitxes d’activitats, d’observació com d’avaluació perquè es puguin estructurar la feina. 

Les activitats proposades per  2on d’ESO contemplen tant la Unitat didàctica d’electricitat com 
alguns continguts de l’ordinador com a mitjà d’informació i  comunicació. Per tant, tot i que 
veurem que entrem molt en aspectes d’electricitat, no deixarem de banda la següent unitat, 
sobretot a nivell de treball a casa. 

MAGNITUDS BÀSIQUES DE L’ELECTRICITAT 

Objectiu 

Aquesta primera activitat consisteix a conèixer les característiques bàsiques de 
l’electricitat així com les seves magnituds. 

Com ho farem 

Per tal de poder realitzar aquesta activitat simularem el circuit elèctric amb un circuit 
hidràulic fet a base de components que simulen els diferents components d’un circuit elèctric. 
Així mateix també es poden deduir les magnituds a partir de la instal·lació d’aigua. 

Seqüenciació 

Per poder portar a terme aquesta activitat el que farem és organitzar-nos en els grups 
creats expressament per la sortida i distribuir-nos 2 grups per cada bombers. 

1era part – Generador i conductor 

Aquesta primera part consisteix a connectar tant sols la mànega a la bomba del camió i 
tirar aigua. La intenció és que l’alumnat percebi els 2 primers elements: la bomba (generador) i 
la mànega (conductors). 

 

http://www.icc.cat/
http://www.hojaderescate.es/racc/rescate/inici
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9- Generador i conductor 

2ona part -  Receptors 

Aquesta consisteix a incorporar al final de la mànega una llança, de manera que 
l’alumnat ja aprèn un altre concepte, el de receptor com a  llança d’aigua (bombeta, radiador, 
motor...). 

 
10- Receptors 

3era part- Interruptor 

Aquesta incorporem un element de comandament per tal de poder decidir en tot 
moment el pas o no de l’aigua a través del circuit. Aquest experiment consisteix a que 
relacionin l’aixeta d’aigua amb l’interruptor elèctric. 

 
11- Interruptor 

4a part- Resistència 

Aquesta part intenta fer entendre el concepte de resistència en un circuit elèctric. Per 
fer-ho farem dos experiments. 

 En el primer utilitzarem 2 mànegues de diferent diàmetre (70mm la primera i 25mm la 
segona) i hi posarem una reducció enmig de les dues. En aquest experiment l’alumnat pot 
veure com hi ha un element al mig del circuit que dificulta el pas de l’aigua i l’ha d’assimilar a la 
resistència elèctrica. 

 
12- Resistència 1 

En el segon intentarem transpolar la idea de resistència en un punt del circuit a tot el 
circuit per tal que l’alumnat entengui el concepte de resistència elèctrica pròpia del cablejat 
elèctric i com depèn del diàmetre del conductor. Per fer-ho, el que farem serà fer dues 
instal·lacions paral·leles que surten de la mateixa bomba i tenen la mateixa longitud però 
diferent diàmetre (70mm i 25mm) i veurem quina de les dues instal·lacions aconseguim omplir 
més ràpid dos bidons de la mateixa capacitat. 
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13- Resistència 2 

En tercer lloc, farem relacionar a l’alumnat el concepte de resistència del cable 
determinada per la longitud d’aquest. Per fer-ho, farem dues instal·lacions paral·leles de 25mm 
de diàmetre les dues. Però una només tindrà 2 mànegues unides abans de la llança i la segona 
instal·lació tindrà 6 mànegues unides abans de la llança. L’alumnat podrà comprovar les 
pèrdues de càrrega superiors al segon circuit i per tant l’augment de resistència en el símil 
elèctric. 

 
14- Resistència 3 

5a part- Tensió o voltatge 

Per comprendre la tensió agafarem qualsevol des circuits que hem utilitzat 
anteriorment, per exemple el tercer cas de la quarta part i l’element que hi posarem de més 
serà la força que exerceixi la bomba. Així doncs veurem que l’aigua surt a major pressió i per 
tant l’alumnat podrà fer l’associació entre força del generador o revolucions amb la fem del 
generador o tensió. 

 
15- Tensió o voltatge 

6a part – Intensitat 

Per tal d’investigar la intensitat de corrent el que farem serà utilitzar dos tipus de 
bombes que tenen diferents cabals màxims. Així doncs, l’alumnat muntarà dues instal·lacions 
idèntiques de longitud i diàmetre però que partiran de diferents bombes. Un cop fet això, 
posarem les dues bombes en marxa i a màxim de potència i veurem quina ens dóna més 
cabal. Aquest cabal l’alumnat l’ha d’identificar com la Intensitat de corrent en el cas elèctric. 

 
16- Intensitat 

7a part- Relació entre Resistència / Voltatge /Intensitat 

Aquesta activitat és en grup i consisteix a completar una taula on es relacionen els 
diferents paràmetres de l’electricitat i de les instal·lacions hidràuliques. Primer de tot han de 
relacionar les diferents magnituds dels dos models. Un cop fet això el que farem és veure com 
canvia cadascuna de les magnituds dels dos models quan variem només una d’elles. Així 
doncs ens trobem amb una taula a completar i l’alumnat pot fer les proves que cregui 
convenients amb les instal·lacions (la bomba hidràulica sempre es manipula pels bombers). 
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7a part – Circuit sèrie 

No es pot assimilar el circuit sèrie amb cap circuit convencional hidràulic, per tant 
aquesta part no la podrem fer pràctica i deixarem que es realitzi a base d’una explicació dels 
bombers i el professorat conjuntament. Finalment e proposa una activitat en les fitxes per 
l’alumnat sobre Resistència total. 

 
17- Circuit sèrie 

 

8a part – Circuit Paral·lel 

Per veure el cas d’un circuit en paral·lel a veure què hi passa, el que farem serà fer 
servir una bifurcació després d’una mànega e 25mm i d’on en sortiran dues més. En primer lloc 
omplirem un petit dipòsit o bidó només amb la primera mànega sense la bifurcació i calcularem 
el temps que ha trigat. En segon lloc, connectarem la bifurcació i dues mànegues més. 
Observarem que la pressió amb què surt l’aigua per les dues mànegues és la mateixa (igual 
tensió), però el cabal d’aigua s’ha repartit amb les dues mànegues ja que amb una sola 
mànega tardem el doble de temps a omplir el bidó. 

 

 
18- Circuit paral·lel 

 

Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat d’aquestes activitats a nivell de necessitats de reforç creiem que 
no fa falta ja que les activitat són prou manipulatives. Pel què fa a l’adaptació de les activitats a 
nivells d’ampliació podem suggerir que aquest alumnat creï una presentació formativa a partir 
d’imatges preses amb una càmera fotogràfica de les activitats per tal de poder traslladar 
l’activitat dins l’aula. 
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MESURA D’UNITATS AMB EL TÉSTER i CARACTERÍSTIQUES 
D’ELEMENTS ELÈCTRICS 

Objectiu 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que l’alumnat, un cop conegudes les 
magnituds elèctriques fonamentals, aprengui a saber-ne el seu valor a partir del multímetre. 

 
19- Tèster o multímetre 

Com ho farem 

Per fer-ho hem de disposar dels testers que tenim a l’institut i portar-los a la sortida de 
bombers. En aquesta activitat ens dividirem en grups i cada grup disposarà d’un tester i serà 
acompanyat per un bomber. 

Fins ara havíem après les magnituds, però ara ens falta saber quin valor té cadascuna 
de les magnituds en diferents circuits( Circuit elèctric vehicle, circuit del generador portàtil del 
camió, circuit domèstic...) i quines magnituds caracteritzen a cada element. Així doncs, el treball 
es dividirà en dues parts.  

Ara bé, hi ha un treball previ a l’institut que consisteix en saber utilitzar el tester. Per 
aprendre-ho hem programat una activitat  amb eines TIC 

Seqüenciació 

3. Activitat al centre escolar 

Aquesta activitat és d’introducció al funcionament del tester per tal de mesurar les 
diferents magnituds. És evident que hem introduït abans les magnituds elèctriques a classe i 
que per ensenyar com funciona el tester o es fa físicament o virtualment, però cal que l’alumnat 
ho aprengui significativament. Per tots aquests motius,  l’activitat que proposem és una activitat 
amb una eina virtual que podem trobar a la següent pàgina web: 

 http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/polimetro.swf 

 En aquesta activitat es treballen les connexions dels terminals del tester per mesurar 
cada magnitud, així com la diferenciació de lectura de magnituds depenent si està amb Corrent 
continua o alterna. 

4. Segona activitat: Mesura de les magnituds del circuit elèctric d’un vehicle per la part 
d’il·luminació. 

Els bombers disposen de vehicles sinistrats per tal de fer pràctiques, però que en 
alguns d’ells el circuit elèctric és capaç de funcionar o fins i tot es pot extreure del vehicle. 

Així doncs, el que farem en aquesta activitat serà comprovar totes les magnituds 
possibles d’un circuit elèctric de corrent continua senzill compost de la bateria, els fusibles, la 
clau de contacte, els conductors i els llums de posició. 

http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/polimetro.swf
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Així doncs, els grups hauran de completar una taula de les fitxes per l’alumnat que 
trobarem a l’annex. 

5. Tercera activitat: Mesura de les magnituds d’un circuit amb generador elèctric d’alterna 

Consisteix en el mateix que hem fet en la segona activitat, però ara amb alterna i 
utilitzant un generador d’alterna dels bombers. D’aquesta manera l’alumnat pot veure l’origen 
de la corrent alterna abans de passar a l’anàlisi del circuit domèstic. 

Evidentment no podrem mesurar tots els components que hem mesurat amb continua, 
ja que els fusibles, així com els interruptors estan integrats en el propi generador o en els 
receptors. 

A més ens caldrà un tester capaç de mesurar intensitats en alterna sense haver d’obrir 
el circuit. Per fer-ho, caldrà que els bombers disposin d’un d’ells o que des de l’institut el 
proporcionem. 

Per tal d’evitar el perill d’electrocució de l’alumnat, el que farem és que sigui el bomber 
el que faci les connexions del tester, mentre que l’alumnat sigui el que proposi quina magnitud 
vol mesurar i com hem de fer el connexionat. 

En aquest cas, també, l’alumnat haurà d’omplir els valors de les magnituds a la fitxa de 
l’alumnat amb grups. 

6. Quarta activitat: Mesura dels voltatges dels endolls, la freqüència,  així com la 
resistència de les bombetes incandescents d’una instal·lació. 

Aquesta consisteix precisament amb el que es defineix en el seu títol i es durà a terme 
exactament com l’activitat anterior. 

7. Cinquena activitat: Caracterització d’elements de circuits 

Aquesta activitat es duu a terme al llarg de les anteriors activitats i consisteix en anotar 
les característiques bàsiques de cada element pel qual el podem definir i per tant demanar a 
qualsevol botiga especialitzada. Per exemple, una bombeta incandescent de 60w, de 230V a 
60Hz. 

L’alumnat se li explicarà, al principi de les activitats, què ha d’anotar de cada 
component i durant les explicacions dels bombers faran denotar quines magnituds caracteritzen 
cada element. Així doncs, l’alumnat haurà d’anotar la caracterització de: 

 Bateria del cotxe 
 Bombeta incandescent del vehicle 
 Fusibles del vehicle 
 Generador elèctric                                            
 Serra elèctrica de bombers 
 Interruptors diferencials del parc 

 
20- Placa de característiques 
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Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat a nivell de reforç es pot plantejar de formar un grup amb 
l’alumnat d’aquest tipus de necessitat i realitzar les activitats d’introducció al circuit elèctric 
proposades per 1er d’ESO. 

Pel què fa a l’alumnat d’ampliació, se’ls pot crear una nova activitat on se’ls hi entregui 
tot de receptors elèctrics del parc de bombers i en busquin, a través de la placa de 
característiques, les magnituds que caracteritzen i limiten aquell element. A més, realitzar una 
taula amb tots aquests aparells i magnituds. 

IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS AERIS 

Objectiu 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és, en primer lloc, prendre consciència de la 
importància del transport de l’electricitat. En segon lloc, el poder identificar a primer cop de vista 
si els conductors aeris que veiem són elèctrics o de telèfon. En tercer lloc saber si són d’alta, 
mitja o baixa tensió i finalment conèixer-ne aproximadament la tensió de transport. 

Com ho farem 

Per poder-ho fer, cal que des de l’institut tinguin o comencin a entendre la importància 
del transport i manteniment de les línies elèctriques per tal de poder disposar dels seus 
avantatges a la llar, per tant, el primer que farà l’alumnat és un joc amb PC de conscienciació. 

En segon lloc, ja en el parc,  és evident que cal que des d’aquest o els seus entorns 
tinguem accés a la visió de línies elèctriques de tot tipus per tal de treballar-les. En tot cas, les 
que sempre tindrem a disposició de manera propera seran línies de baixa i mitja tensió, així 
com línies de telèfon. Per fer les que ens falten, es pot proposar d’utilitzar l’aula de formació del 
parc per ensenyar fotografies d’algunes d’elles. 

També hi ha un seguit d’informació bàsica que es pot trobar a: 

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/El%20gestor%
20energetic/Arxius/electricitat.pdf 

 

Aquesta és una activitat a completar individualment, tot i que les explicacions es faran 
en els grups i cada grup estarà dirigit per un bomber el qual donarà les explicacions. 
Individualment haurem de completar la fitxa corresponent de l’activitat. 

 
21- Línies de AT, MT i BT 

Seqüenciació 

El primer que es proposa és portar a terme un joc de PC a l’institut, on es treballa la 
conscienciació de la importància de les línies elèctriques de transport. 

Objectius: Importància de les  línies elèctriques 

Format: Software informàtic “electro màster” 

Adreça web de descàrrega:  

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/El%20gestor%20energetic/Arxius/electricitat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/El%20gestor%20energetic/Arxius/electricitat.pdf


 
Elaboració de materials basats en el treball dels bombers  Pàgina 40  

http://www.myplaycity.com/es/electro_master/ 

Imatges de l’aplicació: 

 
22- Imatges de l'aplicació 

En segon lloc ens desplaçarem amb grups a cada zona on hi hagi una tipologia de 
línies elèctriques per veure. 

En tercer lloc, un cop al lloc, el bomber explicarà els tipus de línies que hi ha i què 
caracteritza cadascuna d’elles.  

En quart lloc s’explicarà com identificar el voltatge de les línies d’alta tensió a partir del 
nombre d’aïllants que té. 

A partir d’aquí s’iniciarà a l’alumnat a  identificar cada línia elèctrica que veu incloent la 
tensió de transport de les línies d’alta tensió. Així mateix el bomber els ajudarà i farà matisos de 
cada una. 

Per fer aquesta activitat, l’alumnat haurà de portar una càmera fotogràfica per 
documentar cada línia amb la foto i les seves característiques. 

Atenció a la diversitat 

Per fer l’atenció a la diversitat d’aquesta activitat amb grups de més baix nivell es pot 
proposar d’entregar-los una fitxa amb les 4 imatges que identifiquen les línies i que ells 
determinin si són de telèfon, de baixa tensió, mitja o alta. 

Per l’alumnat de més nivell se’ls pot proposar que facin una recerca per internet de 
quina és l’altura del cablejat elèctric d’alta tensió segons la tensió que transporta. 

 

PERILLS I PROTECCIÓ ENFRONT L’ELECTRICITAT 

Objectiu 

Aquesta activitat té l’objectiu de que l’alumnat prengui consciència del perill o perills 
principals de l’electricitat i conèixer les proteccions que tenim a la nostra disposició  i quins fan 
servir els bombers. 

http://www.myplaycity.com/es/electro_master/
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23- Risc elèctric 

Com ho farem 

Per realitzar aquesta activitat la dividirem en parts, unes més teòriques i unes altres 
més pràctiques. Així doncs s’explicarà per part dels bombers a tot el grup classe quines són les 
causes d’una electrocució, com les podem prevenir i quins elements de protecció disposem. 
També ens diferenciaran els conceptes de contacte directe i indirecte i finalment ens diran les 
conseqüències d’una electrocució. 

També hi haurà un treball que hauran d’entregar a l’institut i que vindrà de tots els conceptes 
explicats en aquest bloc. El treball serà individual col·laboratiu i consistirà en generar uns 
àlbums de fotos compartits del facebook sobre de riscos, proteccions... 

Seqüenciació 

En primer lloc els bombers ens definiran què és una electrocució i perquè ens pot 
passar a nosaltres, sobretot referint-se al cos humà com a conductor per la quantitat d’aigua de 
què està compost. 

En segon lloc els bombers definiran els contactes directes i indirectes i buscarem entre 
tot el grup classe exemples on es pot donar aquest tipus de contacte. 

En tercer lloc analitzarem l’electrocució  d’alt voltatge sense contacte, per arc voltaic. 
Per tal de demostrar-ho, el que farem serà fer la demostració a partir dels bombers, amb una 
bateria de cotxe tot fent-hi saltar l’arc voltaic. A més, transpolarem aquest exemple amb els 
riscos d’acostar-nos en una línia elèctrica d’alta tensió. 

En quart lloc introduirem un cas concret de perill d’arc voltaic: El llamps. Els bombers 
ens explicaran les característiques dels llamps, alguns exemples d’accident per llamp i  les 
precaucions que hem de tenir en una tempesta. Finalment analitzarem in situ, un parallamps i 
els bombers ens explicaran de manera genèrica el seu funcionament. 

En cinquè lloc  realitzarem una activitat d’identificació d’eines que utilitzen els bombers 
per evitar el risc d’electrocució en actuacions de risc elèctric. Veurem la roba, les eines i els 
materials  que fan servir. 

Activitat a realitzar a casa - facebook 

  

Durant tota l’activitat ha d’anar anotant exemples de riscos i d’elements de seguretat i 
accions de prevenció que s’han de dur a terme per evitar l’electrocució, ja que se’ls proposarà 
des de l’escola una activitat referent a això i que consisteix en: 

Generarem un grup privat de facebook per part del professorat on hi incorporarem el 
nostre alumnat. Tot aquest alumnat, individualment haurà de buscar o fer fotos d’elements que 
es puguin incorporar en els àlbums de fotos del grup privat.  
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L’objectiu d’aquesta tasca és que cada alumne incorpori almenys 4 fotografies no 
repetides  i que les col·loqui a l’àlbum indicat. Així mateix, també es valorarà que els alumnes 
facin comentaris de les fotografies o dels àlbums.  

Així doncs, els àlbums de fotos del facebook seran els següents: 

• Elements que poden portar a una electrocució per 
contacte directe 

• Elements que poden portar a una electrocució per 
contacte indirecte 

• Actituds de risc envers l’electrocució 
• Elements de protecció de risc elèctric 

Pel què fa als comentaris que poden incorporar l’alumnat, han d’anar referits sobre: 

• Errors en col·locació de la foto a l’àlbum 
• Opinió sobre el risc 
• Propostes de prevenció d’un cert risc 
• Anècdotes referents al tema 

Un cop acabat el temps que hagi determinat el professor per penjar les fotografies i els 
comentaris, s’utilitzarà tot el seguit d’imatges per tal de visualitzar-les a classe i fer-ne una 
valoració i conscienciació final. 

 
24- Imatge de creació de grup de discussió al facebook 

   

Atenció a la diversitat 

En aquest cas, l’atenció a la diversitat va encaminada a aquell alumnat que no disposa 
d’ordinador personal o de connexió a internet a casa. Per solucionar aquest fet, es proposa 
habilitar l’aula d’informàtica durant dos períodes de lleure de l’alumnat per tal de poder fer 
aquesta tasca des de les instal·lacions de l’institut. 
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LES EINES INFORMÀTIQUES DE BOMBERS I QUINES FONTS 
D’INFORMACIÓ UTILITZEN 

Objectiu 

L’Objectiu d’aquesta activitat és el mostrar les eines informàtiques de gestió i les fonts 
d’informació de bombers i alhora conscienciar a l’alumnat de la importància de la fiabilitat de les 
fonts d’informació. També es pretén que entenguin concepte d’intranet o xarxa local i internet. 

Com ho farem 

Sobretot farem referència a algunes fonts d’informació que utilitzen bombers a nivell de 
geolocalització i tractament de la informació. Així doncs compararem les eines de Sistema 
d’Informació Geogràfica que tenen els bombers, amb eines comunament utilitzades per el 
públic en general com és el Google Maps. Veurem la potència d’una Eina com és el SIG de 
Bombers. 

Seqüenciació 

 

Aquesta activitat és molt curta i pretén que l’alumnat entengui la diferència fonamental 
entre un SIG de bombers i una cartografia tipus Google. Per fer-ho, el que farem és 
visualitzar, en grups, dues imatges del mateix territori amb els dos aplicatius i veure les 
diferències. 

Així doncs, podrem veure que l’actualització i la corroboració i exactitud de dades en el SIG 
de bombers és molt més bona i precisa en el moment, de manera que es pot conèixer 
l’estat actual d’algunes urbanitzacions no actualitzades amb Google, estat de camps de 
cultiu per saber l’estat de potencial del combustible... 

En segon lloc, l’aplicació SIG ens permet el seguiment de vehicles i dispositius GPS dels 
bombers, fet que facilita la gestió de recursos dins el territori. Per comprovar, l’eficiència, el 
que farem és desplaçar un grup d’alumnat amb un camió i 2 bombers i que un altre grup els 
dirigeixi fins a una ubicació determinada (possible lloc d’una actuació) només utilitzant 
l’emissora i el SIG de bombers des del parc.   

En tercer lloc, els bombers ens mostraran un seguit de fonts d’informació per internet que 
són fiables i se’n coneix l’autor públic, de manera que els permeten obtenir un seguit 
d’informacions vitals per les actuacions. Alhora, aquestes webs són consultables per 
l’alumnat i permeten obtenir informacions rellevants. Aquesta activitat té la intenció de que 
l’alumnat entengui que internet té fonts fiables i no fiables, i que cal valorar-ho si volem 
estar correctament informats. 

Algunes de les fonts que ens poden mostrar, entre d’altres, són: 

Webs de meteorologia per focs forestals: 

 http://www.meteo.cat/servmet/index.html 

http://www.wetterzentrale.de/ 

http://www.meteored.com/ 

Webs per conèixer els focs forestals del món al moment de la NASA: 

 http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/ 

http://www.meteo.cat/servmet/index.html
http://www.wetterzentrale.de/
http://www.meteored.com/
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/
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25- Imatge de focs forestals al món 

Webs d’informació cartogràfica del territori català: 

http://www.icc.cat/ 

Webs de full de rescat per vehicles: 

 http://www.hojaderescate.es/racc/rescate/inici 

Dins d’aquesta activitat, aprofitarem l’aproximació de la ciutadania en el món dels 
bombers per tal de difondre l’ús de les fulles de rescat en els vehicles. Per aquest motiu i com  
a excusa pedagògica per tal de que l’alumnat comenci a treballar amb L’entorn d’aprenentatge 
Moodle i eines alternatives de presentació, proposem que l’alumnat generi una activitat 
proposada des del moodle de l’assignatura on hagin d’elaborar una presentació amb el 
programa “prezi” sobre “El full de rescat”.  

 
26- Full de rescat 

 

Com ho farem? 

 El professorat ho anuncia a la visita 
 El professorat penja al moodle la proposta d’activitat 
 L’alumnat es llegeix la proposta 
 L’alumnat, individualment, genera una presentació amb prezi, on hi 

consti:  
• Què és? 
• Perquè serveix? 
• Quins tipus de vehicles estan inclosos? 

http://www.icc.cat/
http://www.hojaderescate.es/racc/rescate/inici
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• On s’ha de col·locar en el cotxe? 
• Imatges del cotxe de l’alumnat 
• Imatge de la col·locació de la fitxa impresa del seu 

cotxe en el lloc corresponent del cotxe 
 Adjuntar el link de la presentació al moddle a l’apartat d’entregues del 

treball. 

 

Atenció a la diversitat 

Per completar l’atenció a la diversitat en nivells d’ampliació es pot proposar la recerca 
de pàgines web que puguin ser utilitzades pels bombers tot dient-ne l’autoria. 

Per nivells acadèmics baixos es pot plantejar una presentació amb Power Point per tal 
de no dificultar la tasca amb l’eina que utilitzem. 
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BLOC DE 3er D’ESO 
Material pel professorat 

1. Introducció 

 

El material que oferim en aquest tercer bloc d’activitats contemplen gran part del 
currículum de l’etapa o si més no part d’aquest. Així doncs, oferim activitats que poden 
combinar una part teòrica prèvia a l’aula ordinària amb l’aplicació pràctica a l’àmbit de bombers.  

El material que s’ofereix en aquest bloc no està pensat per desenvolupar-se com a 
projecte tecnològic, ja que no hi ha suficient hores per poder-lo desenvolupar. Així doncs, ens 
serviran com una introducció o reforç dels primers dos blocs de contingut de l’etapa: les 
comunicacions i màquines, mecanismes i estructures. 

Nivells que implica 

Aquestes activitats s’emmarquen dins l’etapa de 3er d’ESO, tot i que per la relació 
d’alguns continguts amb etapes anteriors, pot ser que alguna es pugui utilitzar com a activitat 
d’ampliació d’aquestes etapes. 

Concretament, podríem utilitzar alguns materials del bloc de comunicacions per 
utilitzar-ho a 2on d’ESO, mentre que l’apartat de màquines, mecanismes i estructures es pot 
utilitzar per 1er d’ESO. 

Continguts que engloba del currículum 

I si parlem dels nivells que implica, conseqüentment també cal parlar dels continguts 
generalistes de l’etapa en què estan emmarcades les activitats proposades. Així doncs, 
parlarem de: 

• Les comunicacions 
 Anàlisi d’algunes  comunicacions alàmbriques i inalàmbriques 
 Creació i edició de continguts multimèdia publicables a internet. 
 Exposició oral mitjançant l’ordinador 

• Màquines, mecanismes i estructures 
 Tipus d’esforços que pateix un material mitjançant observació 
 Esforços en estructures 
 Màquines simples 
 Estudi de mecanismes 

2. Objectius 

En les activitats que hi ha proposades per realitzar en el nivell de 3er d’ESO hi ha 
diversos objectius. Aquests objectius van molt lligats als continguts propis que es volen treballar 
i alhora engloben l’objectiu generalista de conèixer la feina dels bombers des d’un àmbit més 
manipulatiu i significatiu. 

Així doncs, especificarem els objectius de les activitats que ens trobem: 

 

/25. Conèixer els tipus d’esforços que reben els materials i saber-los identificar 
/26. Conèixer els punts dèbils d’estructures i construir estructures resistents 
/27. Explicar el funcionament bàsic de les màquines simples 
/28. Aplicar cada màquina simple per un ús concret 
/29. Executar les pràctiques de màquines simples  
/30. Aplicar les normes d’ús i seguretat durant les pràctiques al parc de bombers. 
/31. Conèixer els equips de transmissió dels bombers i com funcionen. 
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/32. Entendre el funcionament del GPS i valorar la multiplicitat de solucions que dóna a 
bombers. 

/33. Aportar noves idees i opinions a debats sobre bombers. 

3. Competències bàsiques 

Les competències bàsiques que es treballaran en aquestes activitats són molt diverses 
a causa de la diversitat de contingut que hi està inclòs, així doncs, ens trobem amb: 

 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual i la de tractament de la 
informació i competència digital: Aquestes dues competències es treballen en les 
activitats de documentació que es duen a terme, així com durant el procés de 
recerca d’informació a través d’internet 

o Competència artística i cultural 
o Competència matemàtica 
o Competència d'aprendre a aprendre: En aquest sentit, el fet de que l’aprenentatge 

sigui manipulatiu, permet que les activitats tinguin una certa capacitat implícita 
perquè l’alumne investigui sobre tot allò que fa servir.  A més, es complementa amb 
les activitats de pluja d’idees i debat. 

o Competència d'autonomia i iniciativa personal: El fet de que algunes de les 
activitats no siguin del tot guiades, fa que ens trobem la necessitat de que l’alumnat 
gestioni la seva autonomia per aconseguir els objectius docents que hi ha 
immersos en l’activitat. 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Aquesta és evident 
quan parlem d’activitats fora del centre escolar, on fa que la interacció amb l’entorn 
sigui constant i al mateix temps s’utilitzi com a font d’aprenentatge. 

o Competència social i ciutadana: Al centrar-nos amb la tasca dels bombers, la qual 
té associada una vessant social de servei a la ciutadania fa que els valors i els 
aprenentatges en aquest sentit es tractin en tot el recorregut de l’aprenentatge. 

4. Continguts específics 

Els continguts que es tractaran durant aquestes activitats ja s’han descrit de manera 
generalista dins els continguts del currículum. Cal però, una concreció per tal que tinguem en 
coneixement tots els conceptes que es pretenen extreure de les activitats.  

 

/1. Coneixement dels tipus d’esforços que reben els materials i la seva identificació 
/2. Coneixement dels punts dèbils d’estructures i construcció d’estructures resistents 
/3. Explicació del funcionament bàsic de les màquines simples 
/4. Aplicació de cada màquina simple per un ús concret 
/5. Execució de les pràctiques de màquines simples  
/6. Aplicació de les normes d’ús i seguretat durant les pràctiques al parc de bombers. 
/7. Coneixement dels equips de transmissió dels bombers i com funcionen. 
/8. Comprensió del funcionament del GPS i valoració de la multiplicitat de solucions que 

dóna a bombers. 
/9. Aportació de noves idees i opinions a debats sobre bombers. 
/10. Valoració de la importància de les comunicacions i la informació en les emergències 
/11. Valoració de la importància de les màquines simples per desenvolupar-ne de 

complexes. 

5. Connexió amb d’altres matèries 

En totes les tasques i contextos que engloben els bombers la diversitat de 
coneixements es fa imprescindible per poder dur a terme una bona actuació. De fet, en la 
majoria de casos, el treball dels bombers és pluridisciplinari i consisteix bàsicament en 
entrellaçar correctament aquests coneixements per poder actuar de la manera més idònia 
possible. 
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Per tant, en l’àmbit de les activitats educatives que plantegem, també es trasllada 
aquest factor multidisciplinari, concretant-se en: 

• Matemàtiques: Aquesta matèria està molt lligada amb l’àrea de Tecnologies, 
complementant-la en l’àmbit més analític. Així doncs, en totes aquelles 
activitats de càlcul, com les que farem amb les màquines simples, es necessita 
de les matemàtiques. 

• Ciències de la naturalesa: Aquesta la focalitzem més en l’àmbit de materials, 
de preservació del medi natural gràcies a les actuacions dels bombers i l’ús de 
màquines eficients per reduir la contaminació. 

• Llengua catalana i literatura: En l’execució de treballs escrits en matèria 
tecnològica creiem que és indispensable avaluar la redacció, la gramàtica... 
com a recurs interdisciplinari. Així mateix, es contempla aquesta vessant amb 
l’adquisició per part de l’alumnat de nou vocabulari tècnic. 

• Llengua estrangera: Si s’utilitza serà per la recerca d’informació de caire més 
tècnic sobre màquines o elements com el GPS en què la documentació és molt 
bona amb d’altres idiomes. 

 

 

6. Temporització 

La temporització de totes aquestes activitats depenen principalment de la quantitat 
d’aquestes que es decideixi realitzar. 

Així doncs, tenint en compte que els bombers realitzen activitats de formació per les 
escoles només els matins, la temporització s’ha d’emmarcar en aquest espai temporal i per tant 
l’elecció d’activitats acostumarà a ser amb l’agrupació de 2 blocs.  

Per comprovar més concretament la duració de les activitats mostrem la següent taula: 
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Bloc de 
continguts 

Tipus d'activitat a realitzar Temps 
(min) 

Tipus 
d'agrupament Espai 

Tipus 
d'esforços en 

materials i 
apuntalament

s 

Introducció a forces i visionat de vídeos de tipus d'esforços 20 Grup classe Aula de formació del parc 
Busca  i dibuix d'elements estructurals del parc amb les forces i tipus d'esforços que 
intervenen 40 Grup Parc 

Apuntalaments de diferents elements: Biguetes 20 Grup Espai exterior del parc 

Apuntalaments de diferents elements: Marc de porta 20 Grup Espai exterior del parc 

Apuntalaments de diferents elements: Paret 20 Grup Espai exterior del parc 

TOTAL BLOC 120     

Màquines 
simples 

Repàs de màquines simples 30 Grup classe Institut 

Pràctica amb la palanca de la pota de cabra 20 Grup Parc 

Pràctica amb la palanca de l'autoescala 40 Grup Espai exterior del parc 

Pràctica amb la palanca de l'eina combinada de tall 20 Grup Parc 

Pràctica del pla inclinat: Les falques 20 Grup Espai exterior i parc 

Pràctica de la politja: instal·lació d'escalada 30 Grup Parc 

Pràctica del torn: recollida de mànega 10 Grup Espai exterior del parc 

Pràctica d'estudi del cabrestant 30 Grup Espai exterior del parc 

Generació de les fitxes 0 individual   
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TOTAL BLOC 200     

Equips de 
transmissió i 

GPS 

Visita de les aplicacions i xarxes informàtiques 15 Grup Sala d'emissores del parc 

Explicació de xarxes de comunicació del parc: Telèfon, emissores… 20 
Grup 

Aula de formació del parc i sala 
d'emissores 

Pràctica d'emissores i traspàs d'informació 10 Grup Entorn del parc 

Estudi del Sistema d'Informació Geogràfica dels bombers i del posicionament GPS 20 Grup Aula de formació del parc 

TOTAL BLOC 65     

Tecnoètica en 
els bombers 

Explicació de creació de comptes de facebook 10 Grup classe Institut 

Inici dels debats i comentaris en el facebook durant una setmana 20 individual Casa 

Posada en comú amb els bombers sobre els temes i conclusions arribades 30 Grup -classe Parc 

TOTAL BLOC 60     
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7. Bibliografia complementària per el docent i alumnat 

 

Pàgina de bombers de la Generalitat de Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vg
nextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Pàgina dels bombers de Barcelona 

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,220234311_221474268_1,00.html 

Pàgina de programari d’estructures 

http://limexgames.com/studio/games/cargo_bridge 

Pàgina dels bombers de Vic 

http://www.bombersvic.cat/cat/index.php 

Enllaços de vídeos de tipus d’esforços 

http://www.youtube.com/watch?v=nNavP6g1dyE&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=1479ywLL-R0 

http://www.youtube.com/watch?v=829Ki6IIN34&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=5xnCPNTS5Fc 

http://www.youtube.com/watch?v=4CKNOhXiUso 

Pàgina de creació de comptes facebook 

http://www.facebook.com/ 

Manual d’ús del facebook i possibilitats 

http://www.notodoestavisto.com/noticia/27/10/2009/1884/la_biblia_de_facebook_manual_pdf.ht
ml 

 

 

Material per l’alumnat 

Per tal d’explicar les activitats que durà a terme l’alumnat no ho podem fer en forma de 
documents que entreguem a l’alumnat, ja que moltes de les activitats que es desenvoluparan 
seran molt pràctiques i són difícils de plasmar-les en un document escrit. 

Per tant, per fer-ho més entenedor, el que farem serà explicar les activitats tal i com 
s’han de desenvolupar i en tot cas, en alguns casos on calgui mostrar algun document que 
s’entregui a l’alumne també ho farem. 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,220234311_221474268_1,00.html
http://limexgames.com/studio/games/cargo_bridge
http://www.bombersvic.cat/cat/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=nNavP6g1dyE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1479ywLL-R0
http://www.youtube.com/watch?v=829Ki6IIN34&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5xnCPNTS5Fc
http://www.youtube.com/watch?v=4CKNOhXiUso
http://www.facebook.com/
http://www.notodoestavisto.com/noticia/27/10/2009/1884/la_biblia_de_facebook_manual_pdf.html
http://www.notodoestavisto.com/noticia/27/10/2009/1884/la_biblia_de_facebook_manual_pdf.html
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8. Activitats generals 

Per introduir les activitats a l’alumnat, cal que anteriorment a classe els hi fem una breu 
explicació del que realitzarem a la sortida als bombers, quins temes tractarem o 
desenvoluparem i en quins aspectes ens hem de fixar per tal de poder dur a terme les activitats 
proposades. A més, cal que els entreguem tota la documentació que necessitin, tant referent a 
fitxes d’activitats, d’observació com d’avaluació perquè es puguin estructurar la feina. 

Les activitats que proposem estan emmarcades dins alguns dels continguts del nivell 
de 3er d’ESO i de forma general fan referència a: 

• Tipus d’esforços en materials 
• Apuntalaments i esforços d’estructura 
• Màquines simples 
• Equips de transmissió i GPS 
• Tecnoètica en els bombers 

 

TIPUS D’ESFORÇOS EN MATERIALS i APUNTALAMENTS 

Objectiu 

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat sàpiga veure en quins tipus d’esforços 
estan sotmesos diferents elements tant d’estructures, objectes, materials... 

Com ho farem 

Per fer-ho cal integrar els conceptes bàsics de tracció, compressió, torsió, flexió, 
vinclament i ciselladura a través d’una sessió teòrica. 

Després els bombers ens ajudaran a buscar exemples d’esforços a través d’un 
recorregut pel parc de bombers. 

Seqüenciació 

En primer lloc el que farem serà la representació de les forces amb vectors i, a 
continuació, una explicació a l’aula de formació de bombers on apareixerà cada tipus d’esforç 
amb un video il·lustratiu que mostra l’esforç concret. Aquests vídeos són els següents: 

Torsió: 

http://www.youtube.com/watch?v=nNavP6g1dyE&feature=related 

Tracció: 

http://www.youtube.com/watch?v=1479ywLL-R0 

Compressió: 

http://www.youtube.com/watch?v=829Ki6IIN34&feature=related 

Flexió: 

http://www.youtube.com/watch?v=5xnCPNTS5Fc 

Vinclament: 

http://www.youtube.com/watch?v=4CKNOhXiUso 

Ciselladura: 

http://www.youtube.com/watch?v=nNavP6g1dyE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1479ywLL-R0
http://www.youtube.com/watch?v=829Ki6IIN34&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5xnCPNTS5Fc
http://www.youtube.com/watch?v=4CKNOhXiUso


 
Elaboració de materials basats en el treball dels bombers  Pàgina 53  

 
27- Ciselladura 

 

En segon lloc, el que farem serà buscar a l’estructura del parc, observant sobretot les 
parts de l’embigat i els pilars, analitzant en grups quin tipus d’esforços reben i en quina part. 
Per fer-ho, l’alumnat dibuixarà, en grups, cada element estructural a les fitxes i en marcarà les 
forces i els esforços en cada part de l’element. 

En tercer lloc, un cop analitzats els esforços a què estan sotmesos cada part de 
l’estructura, cal veure com els  podem compensar. Per fer-ho utilitzarem els apuntalaments. Així 
doncs, en grups, apuntalarem un possible risc de l’estructura analitzada amb l’ajuda dels 
bombers. 

 
28- Apuntalaments 

L’alumnat utilitzarà els guants i els elements de protecció que s’han portat de l’institut i 
els bombers els hi realitzaran una explicació de com apuntalar , com detectar les patologies 
més visibles  i perquè es fa d’aquella manera.  

A continuació, amb les fustes, tascons d’apuntalar, etc... que han subministrat els 
bombers, l’alumnat apuntalarà 3 elements: 

• Tres biguetes de Formigó armat 
• 1 Marc de porta 
• 1 paret 
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29- Apuntalament bigueta i de paret 

   

 

Així doncs, un cop realitzada l’activitat l’alumnat haurà comprès els tipus d’esforços que 
estan sotmesos els elements de l’estructura, patologies de l’estructura, i com fer un 
apuntalament provisional. 

Atenció a la diversitat 

Per atendre aquell alumnat que li és dificultós veure les forces i els esforços, el 
que es farà serà, entregar un seguit d’imatges d’elements estructurals i no i que 
diguin a quins esforços principals estan sotmesos. 

Per l’alumnat que tingui problemes de mobilitat o que no pugui fer les tasques 
pràctiques d’apuntalament, es proposa que els grups es divideixin amb 
tasques, de manera que l’alumne amb dificultats faci de tècnic d’obra i només 
hagi de seleccionar les tasques a fer mentre els altres alumnes les executen. 

MÀQUINES SIMPLES 

Objectiu 

L’objectiu d’aquesta activitat és fer un repàs de les màquines simples i alhora veure 
com són utilitzades dins l’àmbit de bombers. 

Com ho farem 

A l’institut repassarem els tipus de màquines simples que hi ha i les fórmules de càlcul 
corresponents. Llavors al parc de bombers, analitzarem diferents eines i màquines que utilitzen 
els seus principis. 

Seqüenciació 

Com ja hem dit, el primer que es farà serà un repàs dels conceptes bàsics de màquines 
simples a l’institut. 

En segon lloc i ja al parc farem un seguit de pràctiques que detallarem a continuació i 
que es faran en grup, tot i que la fitxa de la sortida s’haurà de completar individualment: 

/1. La Palanca. Per comprovar l’eficàcia de la palanca l’alumnat utilitzarà les potes 
de cabra que utilitzen els bombers i aixecaran uns mobles assegurats a la paret 
que pesen massa per ser aixecats a mà. 
A més, un cop fet això, els bombers donaran el pes aproximat del moble i 
l’alumnat haurà de calcular la força realitzada tot mesurant les distàncies de la 
palanca. 
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30- Pota de cabra 

/2. La Palanca 2. Aquesta activitat consisteix en analitzar la palanca de 
l’autoescala. Aquesta activitat consisteix a analitzar diversos aspectes: 

a. Quin tipus de palanca hi trobem? 
b. Calcular la força que fa el pistó per aguantar un cert pes de bombers a 

la cistella a una certa distància. 
c. Proposar una força màxima del pistó i un pes a la cistella, i amb 

aquestes dades determinar-ne la llargada màxima que es podrà estirar 
l’autoescala. 

 
31- Autoescala 

/3. La Palanca 3. Aquesta activitat consisteix en analitzar les palanques que 
formen part de l’eina combinada. A més, podrem l’alumnat ha d’analitzar i 
reflexionar si és més fàcil tallar a la vora del boló o lluny. L’alumnat calcularà la 
força que s’exerceix al costat del boló, al mig de la tisora i a la punta i ho 
compararà. 

 
32- Eina combinada o pinça lukas 
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/4. El doble pla inclinat. Veurem una nova utilització del pla inclinat. Per fer-ho, els 
bombers entregaran falques de fusta  i tascons per tal que l’alumnat falqui un 
cotxe per tal que no s’accioni el sistema d’amortiment.  

 
33- Falca 

/5. La politja. Per poder comprovar l’avantatge mecànic de les instal·lacions amb 
politges, els bombers muntaran una instal·lació d’escalada amb politges. A 
partir d’aquí es faran tres coses: 

a. Un alumne es lligarà amb arnés a un extrem i un altra alumne 
l’aixecarà des de l’altre, comprovant-ne la reducció de força a exercir. 

b. Càlcul per part de tot el grup de l’avantatge mecànic de la instal·lació.  
c. Dissenyar una nova instal·lació de politges, amb el mateix nombre 

d’aquestes, amb què aconseguim un avantatge mecànic superior. 

 
34- Politges 

 

/6. El torn. Per tal de comprovar la seva eficàcia farem que l’alumnat practiqui amb 
el recollit de mànega en el torn manual del camió. Aquí podran comprovar dues 
coses: 

a. La diferència de força depenent del braç de palanca que utilitzin 
b. La diferència de força a mesura que tenim bastanta mànega plegada 

 
35- Carret de plegat de mànega 

/7. Un cas especial: El cabrestant. Comprovarem l’ús del cabrestant en algunes 
actuacions i farem pràctiques: 

a. Ús del cabrestant sol per arrossegar un vehicle 
b. Us del cabrestant combinat amb politja per arrossegar un vehicle 
c. Anàlisi de l’avantatge mecànic que hem obtingut amb els dos casos. 
d. Ús del cabrestant incorporat al 4x4 per pujar una pendent. 
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36- Cabrestant 4x4 

Atenció a la diversitat 

Per tal de completar l’oferta formativa d’aquell alumnat que necessita una 
ampliació de continguts, proposarem una activitat a les fitxes sobre relació de 
diferents màquines simples on s’ha de resoldre diverses preguntes. 

Per l’alumnat amb necessitats de reforç, es poden plantejar alguns problemes 
senzills de 2on d’ESO. 

EQUIPS DE TRANSMISSIÓ I GPS 

Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és ampliar amb comunicacions, considerant que s’han 
treballat a l’escola, tot veient les eines comunicatives i d’informació que utilitzen els bombers. 

Com ho farem 

Aquesta activitat es durà a terme en el parc de bombers, sobretot a la zona d’emissores  
i control intern del parc. Consistirà en que els bombers ens mostrin les possibilitats de 
comunicació, tant per via telèfon, internet, intranet, emissores i GPS. Per tal de dur-la a terme 
amb ordre, aquesta activitat es farà amb grups. 

Seqüenciació 

L’alumnat entrarà per grups a la sala d’emissores del parc i els bombers faran una 
introducció de tots els sistemes que disposen per tal de gestionar totes les actuacions que 
tenen al llarg del dia. 

/1. En primer lloc, es veurà tota la base informàtica, on l’alumnat podrà identificar 
la diferència entre: 

a.  Aplicacions d’àmbit local o de xarxa local i  les intranets . Aquestes 
permeten la gestió de personal i informació relativa a cada accident 
entre els diferents centres de gestió del servei de bombers 

b. Aplicacions de xarxa d’internet, amb el qual s’obté ampliació 
d’informació per serveis concrets, com poden ser els de Matèries 
perilloses, identificació de substàncies, busca d’ubicacions... 

/2. En segon lloc, els bombers ens ensenyaran les altres xarxes de comunicació, 
com poden ser: 

a. el telèfon i el telèfon mòbil, els quals no entraran massa en detall 
b. Les emissores. Ens explicaran conceptes com: 

i. Xarxa d’antenes de repetició 
ii. Prioritats 
iii. Canal directe i grups de xarxa 
iv. Trucades individuals, telefòniques,  en xarxa, d’emergència, 

dades. 
v. Saturació de xarxa 
vi. Cobertura i zones d’ombra 
vii. Necessitat d’emissora enlloc del mòbil per grans emergències 
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Finalment, es durà una pràctica amb emissores on cada grup 
disposarà de 2 emissores i hauran de passar una sèrie de 
serveis a través del canal directe, ja que la distància ho permet i 
no interfereixen en la operativitat dels bombers. 

/3. En tercer lloc, els bombers ens mostraran una eina tecnològica que, encara 
que no sigui una eina de comunicació, s’utilitza per optimitzar l’arribada dels 
bombers al lloc de l’actuació. Aquesta eina és el SIG o Sistema d’Informació 
Geogràfica combinat amb l’eina del GPS. 

L’alumnat podrà observar com es fa el seguiment d’un vehicle de bombers a 
través de la cartografia operativa del SIG i valorar el potencial del GPS en les 
emergències. 

A més, se li explicarà com es realitza, de manera general, l’enviament de la 
posició GPS del vehicle fins el parc. Així doncs, només per introduir el tema, 
aquesta part es gestiona enviant un missatge de dades per l’emissora del 
vehicle o emissora portàtil GPS cada cert temps, de manera que aquest 
missatge és llegit per l’ordinador del parc i identifica la posició exacte del mòbil. 

 

Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat no l’he contemplat en aquesta activitat ja que només és 
d’ampliació de coneixements referenciades als bombers i no d’aprenentatges bàsics. 

 

TECNOÈTICA EN ELS BOMBERS 

Objectiu 

L’objectiu d’aquesta activitat és la de reflexionar i opinar sobre la tecnoètica que envolta 
al món dels bombers. 

Com ho farem 

Aquesta activitat és per realitzar-la abans de la visita a bombers i està pensada 
per fer reflexionar a l’alumnat sobre actuacions dutes a terme pels bombers que 
no sempre són de l’interès de la societat. 

Per fer-ho, crearem un grup de discussió pel facebook on cada alumne, 
individualment, haurà d’opinar sobre diferents temes controvertits que es 
plantejaran. 

Així, un cop arribat a unes conclusions de grup – classe, les portarem al parc 
de bombers perquè ens clarifiquin quina és l’opció que ha triat el cos de 
bombers. 

Seqüenciació 

1. Primer de tot es plantejarà l’activitat a l’alumnat i se’ls explicarà el 
funcionament i la creació de comptes de facebook, en el cas que no en 
disposin. 

2. En segon lloc el professorat crearà un grup de discussió i afegirà tot 
l’alumnat de la classe. 

3. En tercer lloc, el professorat crearà un seguit de debats a partir de les 
següents preguntes: 
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a. Creieu que els incendis forestals s’han d’apagar tots, 
per petits que siguin? Depèn de l’època de l’any?  

b. Quin és l’ordre de prioritats en una gran emergència? 
Les cases, les indústries, les persones, el medi 
ambient...? 

c. La feina de bombers és feina d’homes o de dones? 
d. La feina de bombers depèn totalment de la tecnologia? 

Es poden abordar totes les actuacions amb la 
tecnologia? Creieu que té límits el servei de bombers? 

e. Perquè serveixen els protocols de treball? 
f. Quin creieu que és el major risc pels bombers? 
g. Els bombers què son, bombers o guerrers? 
h. Creieu que és bo que els bombers siguin agents de la 

autoritat? 
4. En quart lloc es valorarà les aportacions de cada alumne amb la tasca, 

tenint en compte: 
a. Si ha aportat comentaris 
b. Si ha aportat nous punts de vista 
c. Si ha aportat reflexions 
d. Si ha exemplificat les seves explicacions 
e. Si les explicacions eren justificades 
f. Si han sabut resumir les aportacions donades 

5. En cinquè lloc, l’alumnat desplaçat entrarà en un debat amb els bombers 
per tal de tractar els temes discutits al facebook i veient la opinió 
concreta que pren el Cos de Bombers. 
 

Atenció a la diversitat 

En el cas que calgui fer una atenció a la diversitat a nivell d’ampliació, es pot proposar 
a aquest alumnat que faci  un resum de les opinions que s’han arribat després de tota la 
discussió en el facebook per tal de poder-ho traslladar millor al parc de bombers. 

En el cas de reforç, es pot deslocalitzar l’activitat i enlloc de fer els comentaris pel 
facebook, crear un debat a classe. 
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ACTIVITAT DE SÍNTESI AMB EL GEOCACHING 
INTRODUCCIÓ 

Una de les  innovacions que es proposa en aquest projecte és la utilització d’una eina 
que està actualment a l’abast de tot l’alumnat a través d’internet: El geocaching. 

Què és el geocaching? 

El Geocaching és un tipus d’activitat a l’aire lliure mitjançant un GPS que consisteix en 
trobar un o diversos “tresors” amagats a diferents punts del territori. Així, l’amagatall d’aquests 
tresors està amagat en llocs rellevants del territori o que tenen un interès especial de tipus 
cultural, panoràmic, històric, naturista... Així, mentre que l’activitat és engrescadora perquè has 
de trobar un element amagat que no saps què és, la ruta o el lloc on vas a parar t’aporta nous 
coneixements que d’una altra manera no t’hi haguessis interessat i molt possiblement no 
hauries conegut mai. 

Què són els tresors? 

Pel què fa als tresors no deixen de ser caixes impermeables de petits dimensions que 
tenen petits objectes normalment de no massa valor econòmic però en molts casos si que 
significatiu. 

Nivells de complexitat 

Hi ha diferents nivells de complexitat en aquesta activats, segons les pistes que et 
donen respecte la ubicació del lloc. De totes maneres ens centrarem en els tres més comuns: 

-  En primer lloc ens trobem els geocachers que ens donen les coordenades directament 
- En segon lloc els geocachers que ens donen una primera ubicació on hi ha les pistes 

per trobar els següents geocachers. S’anomenen també multi-caches. 
- En tercer lloc els geocachers que només pots saber la seva ubicació resolent un 

enigma. 

APLICACIÓ DINS L’ÀMBIT EDUCATIU 

La proposta d’aquesta activitat dins l’àmbit educatiu es dirigeix en utilitzar aquesta com 
a eix conductor de les diferents activitats que es treballaran en l’àmbit de bombers, sent 
igualment transpolable com a recurs per tal d’utilitzar com a activitat individual o com a eix 
conductor d’altres unitats didàctiques que el professorat cregui adequat. 

Així doncs, el que proposem és utilitzar el geocaching com a eina per tal de que els 
alumnes facin front a diferents problemàtiques i reptes de coneixement que els hi anem 
proposant al llarg del joc i així, com a resposta a la seva resolució, aconsegueixin obtenir  
noves ubicacions de caches que els obriran una nova possibilitat de repte-aprenentatge per tal 
d’aconseguir les conseqüents ubicacions fins arribar el tresor final. 

Avantatges 

El fet que l’eix conductor de l’aprenentatge el fem passar del llibre a un joc de pistes 
ens permet aconseguir en primer lloc un canvi de concepció de l’activitat per part de l’alumnat 
que des del primer moment la percep amb un grau més elevat de motivació independentment 
del currículum que hi encabim.  

En segon lloc ens possibilitat la deslocalització de l’activitat íntegrament a l’aula 
ordinària, facilitant-nos d’una manera justificada i dinàmica el treball i l’aprenentatge en 
diferents contextos. Aquest fet implica que l’alumnat percebi l’aprenentatge com un fet no 
exclusiu de l’aula ordinària sinó com  un fet natural que es pot donar en qualsevol àmbit i 
context. Així doncs, ens podem trobar en activitats que es desenvolupin a l’aula taller, en els 
diferents espais de l’institut, en els espais exteriors com zones d’esbarjo, en centres de treball 
propers a l’institut, en espais culturals com museus... 
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Per tant ens crea un nexe d’unió entre totes les activitats que puguem arribar a 
programar, fins i tot a nivell de sortides educatives que poden formar part de la descoberta de 
les ubicacions que el joc propicia. 

 

Limitacions 

Les limitacions que ens trobem en treballar amb aquesta eina no ens vindran 
provocades per la pròpia eina sinó més aviat pel context educatiu on ens movem i del material 
del que disposem.` 

Els espais i les sortides 

Com ja es percep, ja que és una eina que utilitza la base geogràfica com a recurs pel 
moviment, hi ha una necessitat intrínseca que els espais de les activitats siguin diferents i en 
una certa distància. Aquest fet fa que sigui necessari una política de sortides força oberta, de 
manera que el consell escolar entengui i accepti aquest tipus d’activitat.  

Els materials 

Els materials necessaris per utilitzar aquesta eina són bàsicament dos. Un PC amb 
connexió a  internet per poder entrar a la pàgina de geocaching i un dispositiu receptor GPS 
amb brúixola per tal de localitzar les diferents ubicacions. 

Per tant, entenem que el problema de disponibilitat d’aparells GPS ens pot representar 
la limitació més important amb aquesta eina. 

La mobilitat reduïda 

El fet de que sigui un tipus de recurs que requereixi de la mobilitat de l’estudiantat ens 
afecta en el moment que hem d’atendre a alumnat que vagi amb cadira de rodes o que es vegi 
afectada la seva mobilitat. 

La meteorologia 

Evidentment, al ser una tasca que desenvolupa part de la seva activitat a l’aire lliure 
s’ha de tenir en compte de tenir material complementari  per si la meteorologia ens impossibilita 
realitzar-la. 

La desorganització del grup 

El fet que sigui una activitat de recerca d’ubicacions fa que hi hagi d’haver una mobilitat 
semi-lliure de l’alumnat i per tal no sigui una activitat del tot dirigida en l’espai, amb els 
problemes de control del grup classe que això comporta. 

Resolució de les limitacions 

Els espais i les sortides 

Tot i que és una eina molt potent per treballar a nivell de joc de pistes a vegades se’ns 
fa una mica massa gran per les tasques que fem en un institut. Així doncs, tot i que la meva 
proposta de joc està contextualitzada en un institut-tipus de poble amb facilitat de sortides al 
poble i a les empreses d’aquest, hi ha certes variacions que es poden dur a terme per tal de 
poder utilitzar l’eina (o la idea de l’eina) dins de tipologies d’institut amb més dificultats de 
mobilitat. 

Com ja coneixem la geolocalització es basa en sistemes  de georeferenciació universal 
que serveixen des de nivell global fins a nivell molt localitzat. Ara bé prenen eficiència amb 
distàncies més o menys llargues.  
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Així doncs, si el problema radica en que no podem sortir de l’institut per trobar aquestes 
ubicacions referenciades, es proposa realitzar i  entregar un plànol de planta de l’institut 
georeferenciat  per un sistema propi d’eix x i y, i per posar el mateix nivell de dificultat que en el 
joc de georeferenciació de menor escala hi podem afegir l’eix z. 

Els materials 

Pel què fa al material només ens porta problemes el fet de no disposar de receptors 
GPS i per tant ens pot resultar difícil i fins i tot perdre l’atractiu de localitzar les ubicacions.  

Ara bé, la base del joc en què hi ha d’haver desplaçaments i que les pistes et porten a 
una ubicació no té perquè desaparèixer , sinó que hem de trobar una eina que ens localitzi les 
coordenades sense necessitat del receptor. Doncs bé, aquesta eina és l’aplicació informàtica 
Google Earth la qual ens permet buscar unes coordenades GPS sobre un mapa i per tant 
identificar el lloc de la següent pista ja que les ubicacions normalment seran d’un context o 
entorn conegut per l’alumnat. 

D’altra banda, sembla ser que els GPS s’utilitzen ja en àmbit d’educació pública per a 
activitats de certs centres d’aprenentatge. Un d’ells el trobem en el Museu de la Tècnica de 
Manresa, on es realitza una activitat anomenada “Localitza els secrets del Patrimoni Industrial” 
. Així doncs, es podria estudiar la manera de compartir el recurs. 

La mobilitat reduïda 

S’haurà de contemplar el fet de tenir alumnat amb mobilitat reduïda o que per qualsevol 
circumstància no es pugui desenvolupar fora de l’àmbit de l’institut. Així doncs, la solució de 
georeferenciar l’institut pot ser una bona solució. 

La meteorologia 

El fet que la meteorologia ens pugui representar un impediment per fer la sortida 
corresponent el dia indicat es pot substituir perfectament de manera que no es requereixi el 
desplaçament però si la coordenada correcta perquè el professorat els hi faciliti la informació 
doblada que podrien trobar a la ubicació especificada i per tant permetre que segueixin amb el 
procés d’aprenentatge. 

La desorganització del grup 

Aquesta desorganització del grup i la seva afectació amb el funcionament normal de 
l’institut, es pot solucionar proposant l’activitat fora dels espais propis d’aprenentatge, per 
exemple en els espais d’esbarjo o fins i tot realitzant-ho en els entorns de l’institut i amb un ràtio 
de professorat dimensionat a l’activitat. 

Formació de grups  

Tot i que no cal que totes les activitats estiguin dirigides a fer-les amb grups, cal 
remarcar que la formació d’aquests s’adequa molt millor a la tipologia de treball que es vol 
realitzar ja que la organització es complica amb el nombre de grups, així com la disponibilitat 
del material i l’execució de la recerca en l’àmbit urbà. 

Així doncs, es proposa formar grups de 4-5 persones on es divideixin tasques segons 
l’activitat i on les tasques individuals tinguin una certa presència. Així mateix, també es vol obrir 
el camí a activitats que per la seva resolució es necessiti de la col·laboració dels diferents 
grups de treball. 

Pel què fa a la tipologia dels grups, s’optarà per fer grups heterogenis en gènere però 
no en nivell acadèmic de manera que l’atenció a la diversitat als diferents grups es pugui 
realitzar d’una manera més localitzada i concreta. Així mateix, si hi ha atenció a la diversitat 
molt diferent a les de nivell acadèmic es podrien contemplar altres solucions. 
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ADEQUACIÓ EN L’ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE BOMBERS 

Introducció 

Aquesta activitat està pensada per l’alumnat de 1er a 3er d’ESO i consisteix en què 
hagin de buscar la resposta a unes preguntes donades prèviament a classe a partir de la 
relació i la formació entre alumnes de diferents nivells. Un cop tinguin la resposta, amb una 
certa correspondència de respostes i coordenades geogràfiques, hauran de trobar el tresor o 
resposta final amb l’ajuda del GPS. 

Objectius 

Els objectius bàsics d’aquesta activitat són la motivació,  la interrelació de l’alumnat 
entre diferents nivells i  el coneixement de les eines de georeferenciació emmarcades dins 
l’estudi del món dels bombers. 

Continguts 

Els continguts que es treballaran dins aquesta activitat seran tots aquells que s’han 
treballat durant les activitats de visita al parc de bombers. A més, aquesta activitat facilita que 
els continguts apresos a cada nivell no es quedin només en aquest, sinó que es comparteixin 
amb la resta de nivells. 

A part, es comprenen altres conceptes molt més concrets pel què fa referència a la 
pròpia eina del GPS i geocaching com poden ser: 

• Estudi de les eines de georeferenciació 
• Ús del GPS 
• Mesura a gran escala de distàncies i treball amb eixos de coordenades 
• Comprensió i interpretació de coordenades geogràfiques 
• Aprenentatge de l’ús del compàs o brúixola 

Competències bàsiques 

Tractament de la informació i competència digital 

Aquesta es treballa ja que cal utilitzar l’ordinador per buscar certes coordenades amb la 
pàgina de geocaching, així com ubicacions amb el Google Earth. 

Competència matemàtica 

Es treballa en haver de calcular certes coordenades a partir de respostes o preguntes 
que s’han formulat. Això passa perquè molts cops les coordenades geogràfiques no es donen 
directament, sinó que s’ha de fer algun càlcul o enigma. 

Competència d'autonomia i iniciativa personal 

Es treballa ja que la tasca de buscar informació en altres cursos es fa individualment, 
tot  i que el desenvolupament de la recerca de caches sigui en grup. 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Aquesta és la que més es treballa, ja que l’eina del geocaching i el GPS obre a 
l’alumnat una possibilitat més per interaccionar amb el medi físic, coneixent-ne informació extra 
i fomentant-ne la motivació per moure’s. 

Competència social i ciutadana 

L’activitat depèn, en gran part, a que s’estableixin vincles comunicatius entre diferents 
edats i nivells d’aprenentatge a l’institut. Per tant es fonamenta la cohesió social de l’alumnat. 
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Connexió amb d’altres matèries 

Matemàtiques 

El càlcul es treballa durant tota la fase de resolució de coordenades geogràfiques, així com 
aspectes d’angles i graus per saber rumbs. També es treballen unitats de mesura. 

Ciències socials, geografia i història 

Es treballa sobretot l’aspecte de geografia, en el fet de que l’eina possibiliti treballar aspectes 
de coordenades de referència geogràfica. 

Temporització 

Bloc de 
continguts 

Tipus d'activitat a realitzar 
Temp

s 
(min) 

Tipus 
d'agrupament Espai 

Activitat de 
Síntesi 
amb el 

Geocachin
g 

1-Explicació del funcionament de l'activitat 20 
Grup classe 

Aula 
ordinària 

2-Buscar el primer cache sense enigma 15 
Grup Institut 

3-Llegir l’enigma del primer cache i anar a trobar el grup que els 
pot ajudar a solucionar-lo 10 

Individual Institut 

4-Explicació del tema proposat a l’enigma per part del grup de 
l'altre nivell a l'alumne que vol descobrir l’enigma 20 

Individual 

Institut-
aula 
ordinària 

5-Pas d'informació sobre l’enigma de l'alumne al seu propi grup 20 
Grupal 

Aula 
ordinària 

6-Anotació dels continguts  que s'han entès de l'explicació del 
company 5 

Individual 
Aula 
ordinària 

7-Descobrir l’enigma i resoldre la nova codificació 5 
Grupal 

Aula 
ordinària 

8- Repetició dels punts 2 al 7 per 2 caches mes 150 Grupal-
Individual   

9- Trobar el tresor 5 
Grupal Institut 

TOTAL BLOC 250 
    

 

 

Plantejament de l’activitat 

Aquesta activitat té diverses fases, però bàsicament consisteix en què l’alumnat 
descobreixi coneixements que han adquirit altres cursos durant l’estada a bombers tot utilitzant 
de fil conductor una activitat geocaching. 

1. El primer que es farà serà explicar què és el geocaching i com funcionen les 
funcions concretes del GPS que han d’utilitzar. 

2. En segon lloc, s’explica l’activitat concreta a l’alumnat i se’ls hi dóna la primera 
ubicació directament on trobaran la pista per descobrir la segona ubicació. Dins 
el cache que troben hi ha una fitxa amb la informació necessària: 

a. Coordenades codificades 
b. Taula de correspondències de lletres de la resposta amb nombres 
c. Pregunta sobre el tema de bombers? 
d. Grup i nivell a qui s’ha d’anar a buscar la resposta 

3. En tercer lloc, el grup troba la primera pista i va al grup que li correspon d’un 
altre curs per tal de que li expliqui el tema en qüestió i per tant descobreixi la 
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paraula o nombre que necessita per la segona ubicació. Així successivament 
fins la 5 ubicació que correspondrà al “tresor”. 

4. Finalment el grup troba el tresor, que en aquest cas hem decidit que sigui una 
foto de cada grup classe a sobre el camió de bombers, amb alguns d’ells amb 
l’equip de bombers posat. 

A l’annex es pot veure un exemple de la fitxa que trobarem a cada cache. No les hem 
generat, ja que depèn dels temes tractats a la visita als bombers i dels continguts concrets que 
es cregui que són interessants per compartir amb d’altres nivells. 

• Coordenades codificades: N40º(D+A).A(C+B)’   E002º C.B(D-C)’ 
• Quin és el nom en català de l’eina que utilitzen els bombers amb el nom de 

Polanski? (Informa’t com és i perquè serveix) 
• Grup: Grup 4 de 1er d’ESO C 
• Taula de correspondències: 

El cache es troba a: On les lletres següents corresponen al nom català de l’eina 
anomenada Polanski de bombers que coneix l’alumnat de 1er d’ESO i els nombres 
corresponents a lletres de la solució són: 

LLETRA NOMBRE SUMA DE XIFRES DEL NOMBRE 

A 1 1 

B 2 2 

C 3 3 

D 4 4 

E 5 5 

F 6 6 

G 7 7 

H 8 8 

I 9 9 

J 10 1 

K 11 2 

L 12 3 

M 13 4 

N 14 5 

O 15 6 

P 16 7 

Q 17 8 

R 18 9 

S 19 1 

T 20 2 

U 21 3 

V 22 4 

W 23 5 

X 24 6 

Y 25 7 

Z 26 8 
 

. (Solució: Magall M=4 Posició A, A=1 posició B, G=7 posició C, , A=1 posició B, L=3 
posició D, L=3 posició D) 
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Per tal de trobar la codificació, doncs, cal que un dels alumnes del grup que li ha tocat 
aquesta pista vagi fins al grup d’un altre nivell, que anomena a la pista, i demani o s’informi 
sobre aquest element per descobrir-ne el nom. Un cop descobert, cal que torni amb el seu grup 
i els expliqui, en aquest cas, com és l’eina i perquè serveix per tal que ho pugui anotar cada 
membre del grup a la seva pròpia fitxa (Annex). A continuació, tot el grup junt, descodifiquen la 
ubicació i van a trobar la següent pista on es començarà novament el procés. 

Finalment, al cap de 4 caches, trobaran el tresor final a la ubicació de les ultimes 
coordenades. Aquest tresor consistirà en una fotografia grupal feta a la visita als bombers. A 
aquesta foto es proposa que l’alumnat s’hagi vestit de bomber i estigui tot el grup a dins el 
camió. 

Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat s’atén, en primer lloc, per la formació de grups, ja que cada 
grup té un nivell acadèmic concret. Així doncs, el nivell de les pistes per resoldre assignades a 
cada grup poden ser de diferent nivell.  

Així doncs es pot fins i tot evitar les pistes i donar les coordenades específiques en 
grups de baix nivell on ens interessa més que acabin l’activitat i aconsegueixin les 
competències pròpies d’aquesta activitat de geocaching, més que conèixer continguts nous de 
bombers. 

Alternatives procedimentals 

A més, pel què fa a la problemàtica de mobilitat de grups i alumnat a través de l’institut 
per aconseguir informació, també es pot abordar a través de la resolució de les preguntes que 
facin referència a l’aprenentatge propi del nivell que han adquirit a la sortida de bombers, sent 
una activitat de síntesi complementària al test. 

La segona alternativa que es proposa és possibilitar a l’alumnat que la informació 
necessària per resoldre els enigmes de cada cache la busquin a través d’internet. Fent aquesta 
tasca, només caldria habilitar l’aula d’informàtica. 

Tot i aquestes dues alternatives que ens solucionen el problema de mobilitat a l’institut, 
hem de tenir en compte que perdem una de les competències pilars de l’activitat: la 
competència social i ciutadana amb la resta dels nivells de l’institut. 

Contextualització 

Com ja hem anat explicant en les altres parts, aquesta activitat es contextualitza dins 
l’institut i els espais exteriors de lleure. Sobretot a les zones d’aules d’ESO de 1er a 3er.  

En el cas de les alternatives procedimentals proposades, només s’utilitzaria els espais 
de comunicació de l’institut, la pròpia aula del grup classe, l’aula d’informàtica i l’espai exterior 
de lleure. 

Finalment, no es pot descartar encarar l’activitat fora dels àmbits de l’institut, on la 
recerca sigui a llocs específics del barri o poble durant hores no lectives com a treball 
extraescolar. Ara bé, llavors l’eina de treball segurament no podria ser el GPS, sinó que 
hauríem de funcionar amb l’adequació que hem plantejat anteriorment, el Google Earth. 

Avaluació 

L’avaluació de l’activitat s’avaluarà a nivell individual i grupal. 

A nivell individual farem l’avaluació de les explicacions que han anotat a la seva fitxa. 
Això propicia que els tres membres del grup que reben la informació del quart, li exigeixin una 
bona qualitat d’informació, ja que en depèn la seva nota individual. 

A nivell grupal, s’avaluarà quants caches s’han trobat i si la resolució de la ubicació és 
la correcte. 
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Metodologia docent 

La metodologia docent s’emmarca dins l’Aprenentatge Basat en Problemes, que en 
aquest cas són enigmes. Aquest fet fa que l’alumnat demostri més participació i motivació. 

A més, el fet que l’objectiu final (tresor) s’aconsegueixi mitjançant la consecució de 
petits objectius intermitjos fa que l’activitat sigui molt evolutiva i mantingui el grau d’interès 
durant tota la seva execució. 

Materials i recursos exigits 

Els materials bàsics necessaris per dur a terme aquesta activitat són els GPS. Aquests els  
podem aconseguir o bé demanats a les pròpies famílies o bé en recursos del Museu de la 
Tècnica de Manresa. 

En segon lloc cal petits tubs on amagar els diferents caches en el recinte, per fer-ho s’ha 
pensat amb petits tubs de plàstic transparent on puguem encabir una petita fitxa de cache amb 
tota la informació explicada anteriorment i el qual, es pot amagar fàcilment per les seves 
reduïdes dimensions. 

En tercer lloc, les fitxes de l’alumnat on han d’anotar els coneixements que els han portat a 
desxifrar l’enigma de la localització 

Finalment, cal que s’hagin fet fotos, de cada grup, a l’activitat de bombers. Per exemple, els 4 
vestits de bomber a dins el camió de bombers. Aquestes fotografies ens serviran de tresor que 
troba l’alumnat per acabar l’activitat de geocaching. 
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Conclusions 
 

Durant la meva estada en el centre de pràctiques em vaig adonar de la poca motivació i 
interès de l’alumnat amb els continguts que es donaven i que, òbviament, aquest es veia 
millorat durant les poques activitats pràctiques que es duien a terme en el taller. A més,  
aquesta poca motivació es veia reforçada per la poca vinculació que percebia l’alumnat de la 
Tecnologia amb el món. D’aquesta manera, va sorgir la idea que calia vincular els 
aprenentatges que dúiem a terme a l’aula amb la seva aplicabilitat en el context de l’alumnat i 
que a més ho havíem de fer d’una manera molt més motivadora. 

Ara bé, aquesta vinculació portava a  la dificultat de trobar un context que compartís tot 
l’alumnat de Catalunya i per tant fos aplicable a qualsevol institut. Això va portar a 
desenvolupar algun context públic i que alhora portés implícita la tecnificació de les seves 
accions. D'aquí  en va sortir la idea de treballar els bombers. 

Així doncs, el que he proposat en aquest treball són una sèrie d’activitats que es poden 
portar a terme en els parcs de bombers i que són fàcilment combinables amb altres activitats 
en el propi institut. A més, cada activitat es concreta dins un nivell d’ESO i es relaciona 
directament amb els continguts, objectius i competències bàsiques que marca el currículum per 
cada curs. Això, facilita al professorat la concreció d’aquestes activitats proposades en  la 
programació que més li interessi, convertint-se, d’alguna manera, en un recurs més. Un recurs 
més que es veu incrementat pel fet de que hi hagi més activitats proposades que les que es 
poden dur a terme en un dia, possibilitant  que el professorat pugui escollir quines s’adeqüen 
més als seus interessos. 

En segon lloc, aquestes activitats proposades són d’àmbit molt pràctic i localitzades en 
un context atractiu per l’alumnat. Aquest fet, ens pot incrementar les nostres perspectives d’èxit 
ja que l’alumnat mostrarà molt més interès per els continguts ensenyats.  

En tercer i últim lloc, cal  destacar l’activitat de síntesi amb el geocaching. Aquesta 
activitat-recurs basat en el joc de pistes, tot i que s’hagi emmarcat només en l’àmbit de 
bombers,  obra un camp de possibilitats per tal d’aplicar-la com a activitat de síntesi o bé com a 
activitat independent que pot incrementar la motivació de l’alumnat. Á més, porta implícit l’ús 
d’un aparell tecnològic que està revolucionant la societat actual i que no se’l té prou en compte, 
el GPS. 

Espero que aquest conjunt d’activitats puguin ser el començament per tal que les 
sortides de secundària comencin a entrar a dins el món tecnificat i interessant dels bombers i 
que acostin una mica més l’àmbit públic de les emergències amb el d’educació. 

Per últim, voldria agrair en primer lloc a tot l’equip del màster en formació del 
professorat per donar-nos la possibilitat d’adquirir una preparació tant completa en el món de 
l’ensenyament. En segon lloc al centre de pràctiques IES Pere Barnils per tota l’experiència que 
han compartit amb mi durant l’estada al centre i finalment al meu Tutor de la UPC, J.J de Felipe 
per els consells i seguiment que m’ha fet durant l’elaboració d’aquest treball. 

 

Annexes 
Els annexes es troben al document adjuntat. 
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