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1. Introducció 
 

1.1. Les competències. 
 
En l’actualitat, les competències són l’eix del procés educatiu. Tant els currículums de l’ESO 
com del Batxillerat estan orientats a l’adquisició de competències, i l’objectiu és aconseguir que 
els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin 
persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi 
continu que ens ha tocat viure. Un currículum per competències significa ensenyar per 
aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. 
 
La idea de competència se sustenta en els diferents tipus de continguts (conceptuals, 
procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar o mobilitzar per fer 
front a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç. 
 
Per a l’educació secundària obligatòria (ESO) s’identifiquen dos grups de competències 
bàsiques:  

- les transversals, que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del 
coneixement (entre les quals cal considerar les comunicatives, per comprendre i 
expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les personals); 

- les específiques, centrades a conviure i habitar el món i relacionades amb la cultura i la 
visió del món. 

 
En el batxillerat s’identifiquen com a competències generals i comunes les sis competències 
següents:  

- comunicativa,  
- en recerca,  
- en la gestió i el tractament de la informació,  
- digital,  
- personal i interpersonal  
- en el coneixement i la interacció amb el món.  

 
Aquestes competències generals del batxillerat continuen el desenvolupament de les bàsiques 
de l’etapa educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en 
els estudis superiors. Els currículums de les matèries expliciten les competències específiques 
que s’hi treballen, així com la contribució de la matèria al desenvolupament de les 
competències generals. 
 
Dels paràgrafs anteriors, en podem treure dues grans idees: 

• Ser competent implica utilitzar de manera efectiva coneixements, habilitats i actituds en 
contextos diferents. 

• Cada matèria contribueix a les competències bàsiques i cada competència s’assoleix 
des del treball de cada matèria. 

 
1.2. Desenvolupament de les competències bàsiques. 

 
El desenvolupament competencial implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, 
de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de 
coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el 
discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. 
 
Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els 
processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als quatre eixos següents: 
 

a) Aprendre a ser i actuar de manera autònoma per tal que cadascú construeixi la seva 
pròpia manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser per desenvolupar-se en les 
situacions que l’àmbit escolar i la pròpia vida li plantegen. Treballar l’autoconeixement, 
la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, 
l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític 
i d’hàbits responsables és essencial per aprendre a ser i actuar de manera autònoma. 
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b) Aprendre a pensar i comunicar per tal d’afavorir la comprensió significativa de les 
informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos. Cercar i 
gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de 
llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital...) en la comunicació d’informacions, 
sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis 
aprenentatges afavoreixen la construcció del coneixement i el desenvolupament del 
pensament propis. 

 
c) Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per potenciar la utilització dels coneixements 

de què es disposa per interpretar la realitat i establir diàlegs interactius sobre fets i 
situacions afavoreixen la construcció de coneixements més significatius i cada vegada 
més complexos i el compromís per implicar-se en processos de millora. Explorar, 
experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar 
projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació 
de l’alumnat. 

 
d) Aprendre a conviure i habitar el món perquè els nois i noies esdevinguin ciutadans i 

ciutadanes actius en una societat democràtica i participativa. La conscienciació per la 
pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament 
d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en 
equip, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de projectes en comú 
afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries. 

 
1.3. El currículum. 

 
El currículum és el conjunt dels objectius, continguts, metodologies i criteris d’avaluació de les 
diferents matèries, conjuntament amb la contribució de la matèria a l’adquisició de les 
competències bàsiques. Els apartats del currículum de cada matèria són: 
 

- Introducció 
o Competències pròpies de la matèria 
o Contribució de la matèria a les competències bàsiques 
o Estructura dels continguts 
o Consideracions sobre el desenvolupament del currículum 

- Objectius 
- Continguts 
- Connexions amb altres matèries 
- Criteris d’avaluació 

 
Pel que fa als continguts del currículum, cal dir que són molts i molt diversos. Per això, en 
concordança amb els recursos que es pretenen generar sobre energia solar fotovoltaica (ESF), 
analitzarem més endavant el perquè es prepararan activitats per a 2n d’ESO i 1er de 
Batxillerat. 
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2. Plantejament del treball. 
 

2.1. Definició i context. 
 
2.1.1. Característiques del centre. 

 
A grans trets, basarem el present TFM en el centre de pràctiques on he dut a terme el 
pràcticum. Per no dir el nom del centre de forma explícita, l’anomenaré d’aquí en endavant, 
l’Institut.  
 
A nivell d’ubicació en l’entorn de la ciutat de Barcelona, l’Institut s’ubica al barri de Sant Andreu 
i s’hi pot arribar amb metro L1 parada Fabra i Puig, rodalies parada Sant Antoni Arenal o amb 
les línies de bus 11, 34, 35, 36, 40, 62, 74, 96, 97, 104, B20, B22. 
 
La tipologia d’alumnat d’aquest IES és  molt diversa i la situació socioeconòmica i cultural de 
tipus mitjà baix. Els alumnes de nacionalitat catalana i/o espanyola  conviuen amb l’alumnat 
procedent de l’Amèrica Central i del Sud, Xina i Japó, principalment. Trobem pocs alumnes 
africans i d’altres zones d’Europa. La convivència es fa de manera harmoniosa, acceptant i 
integrant la diversitat cultural. 
 
La llengua de comunicació entre l’alumnat és majoritàriament el castellà, utilitzant el català com 
a llengua formal per adreçar-se al professorat. 
 

2.1.2. Característiques dels grup classe. 
 
Durant el pràcticum, ha estat una sorpresa veure la gran diversitat d’estudiantat que hi ha a les 
aules. Aquesta diversitat tant és a nivell social, cultural, de rendiment acadèmic, etc. la qual 
cosa ha estat un xoc des del punt de vista personal de l’autor, atès  que no era conscient de la 
realitat que viu el sistema educatiu. 
 
En l’àrea de la Tecnologia el rendiment acadèmic dels alumnes es concentra en els dos 
extrems possibles: un percentatge minoritari d’alumnes (aproximadament el 30%), presenta un 
bon rendiment acadèmic i va adquirint els coneixements de la matèria per mèrits propis. La 
resta de l’alumnat no supera l’assignatura (70%).  
 
Hi ha un percentatge elevat d’alumnes que no posen cap atenció i simplement “desconnecten” 
a les classes perquè no els interessa la matèria (coincideix amb els suspesos). Aquests 
alumnes també són els que generen més interrupcions i alteren més el clima de l’aula. Els 
companys que aproven l’assignatura per mèrits propis, tenen un comportament adequat a 
l’edat i les circumstàncies.  
 

2.2. Metodologies utilitzades en el Departament de Tecnologia. 
 
En general, a les sessions de classe observades mentre s’ha desenvolupat la part del 
pràcticum del Màster en l’ESO i el Batxillerat, el professorat intenta mantenir l’atenció de 
l’alumnat, però és difícil amb un  col·lectiu encara força immadur. S’ha pogut observar que les 
classes teòriques són les que avorreixen més als alumnes. Quan el professorat proposa 
activitats més pràctiques, els alumnes despertaven i milloraven la seva atenció. També s’utilitza 
freqüentment l’entorn Moodle, cosa que agrada molt als alumnes (però també és en aquests 
moments quan la majoria aprofiten per connectar-se a  les seves xarxes socials).  
 

2.3. Problemàtiques observades. 
 
La metodologia que se segueix majoritàriament a l’IES al qual es fa referència és la classe 
magistral. No es fa servir l’aprenentatge per projectes o problemes, tampoc l’anàlisi tècnic 
d’objectes. Es fa treball en grup, però no cooperatiu. Les classes són majoritàriament teòriques 
i es segueix el temari del llibre de text via Moodle. Alguns/es professors/es deixen temps per fer 
exercicis del llibre i corregir-los a classe. Sovint també s’utilitzen presentacions i recursos 
interactius per facilitar l’aprenentatge. 
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Amb aquestes estratègies d’ensenyament/aprenentatge (E/A), la dependència de la 
programació del llibre de text és molt important, i a les programacions així queda reflectit. 
  
Per poder incorporar elements motivadors que, a la vegada, serveixin diferents punts del 
currículum de Tecnologia, aquest Treball de Fi de Màster (TFM), planteja la creació de recursos 
d’energia solar fotovoltaica (ESF) mitjançant l’ús de metodologies basades en l’aprenentatge 
cooperatiu, perquè pot ser una manera d’activar i incentivar l’interès de l’estudiantat tota 
vegada que intentar millorar el nombre de persones que demostren l’assoliment de les 
competències més amunt esmentades.  
 
El fet d’haver-hi hagut una simultaneïtat entre el pràcticum i l’assignatura de metodologies i 
tècniques actives d’ensenyament i aprenentatge, ha fet que no s’hagi pogut desenvolupar cap 
de les sessions que en aquest TFM es plantegen però tenim la ferma convicció dels beneficis 
de l’ús de l’aprenentatge cooperatiu (AC) i de l’aprenentatge basat en problemes i en projectes 
(ABP). 
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3. La classe magistral. 
 
En l’àmbit de l’educació encara existeix la controvèrsia sobre quin és el millor mètode d’E/A, el 
més efectiu i eficient, en relació als recursos que es precisen o el més adequat en funció del 
professorat o de l‘alumnat. De fet, no hi ha metodologies bones ni dolentes, metodologies 
millors o pitjors perquè cadascuna presenta avantatges i inconvenients i, una programació 
efectiva, és la que les fa servir totes en aquella vessant que més beneficis proporcioni a 
l’aprenentatge de l’estudiant i al seu procés educatiu.  
 
La classe magistral o metodologia expositiva ha estat i és, en l’actualitat, l’estratègia més 
estesa de transmissió de coneixement del professor cap als seus alumnes. És un mètode 
històric, utilitzat des de fa molt anys, i el focus del procés d’E/A recau sobre el professor. A l’IES 
al qual s’ha fet el pràcticum, i que es pren com a referència, a les classes de Tecnologia 
s’utilitza bàsicament la classe magistral complementada amb les pràctiques de taller de l’aula 
de tecnologia. 
 
Hi ha estudis (Bligh, 1980) que consideren que la classe magistral pot ser un mitjà molt útil a 
l’hora de fer accessible el coneixement d’aquelles disciplines o temes que són més complexos i 
que resultarien massa difícils d’entendre sense una explicació oral, o bé requeririen massa 
temps per a ser adquirits per l’alumnat, ja que provenen de la síntesi de fonts d'informació 
diverses i de difícil accés. 
 
Segons Halté (1988), ensenyar també significa actuar sobre els coneixements i els valors del 
destinatari mitjançant el discurs, de manera que el professor orienta la interpretació i el 
significat del que ensenya i, per tant, pot modificar, ampliant o substituint, els coneixements i 
valors dels seus alumnes.  
 
Reboul (1991) opina que la finalitat del discurs acadèmic, igual que la de qualsevol altre discurs 
retòric, és persuadir al destinatari, el que, en aquest cas, significa interessar-lo i motivar-lo per 
a aprendre. 
 
Podem observar doncs, segons les opinions anteriors dels autors citats, que en el camp de la 
pedagogia, no es descarta l'eficàcia que en determinades situacions pot tenir la classe 
magistral, però fan un conjunt de propostes, encaminades a millorar el seu rendiment com 
instrument didàctic, que se centren tant en la millora de la planificació i de la producció de les 
explicacions del professorat com en l'augment del grau de participació de l’estudiantat. 
 
A grans trets, es poden enunciar algunes de les característiques d’una classe magistral: 
 

- El professorat té tendència a ocupar un alt percentatge de temps realitzant una 
exposició continua i a vegades monologada, on el paper de l’alumnat passa a ser el 
d’escoltar, prendre apunts i, en el millor dels casos, fer preguntes d’allò que no s’entén i 
participar en els petits debats que es puguin originar.  
 

- La relació que s’estableix entre els participants de l'acte comunicatiu té un caràcter 
asimètric, ja que els coneixements que se suposa que té el professorat generen una 
distància social que els separa dels estudiants i provoquen que el discurs en les 
classes, fins i tot en les situacions de diàleg i intercanvi comunicatiu, estigui altament 
gestionat pels professors. 
 

- La classe magistral es produeix en una situació espai-temporal definida i limitada, el 
canal de transmissió és oral, el discurs és bàsicament un monòleg i el destinatari està 
present durant el discurs i, per tant, la seva recepció és immediata. 

  
Utilitzant aquesta metodologia, sembla que no hi ha cap mena de dubte que el professor és 
l’autoritat, cosa que avui en dia i, tenint en compte la diversitat que hi ha dins de les aules, és 
un factor important a tenir en compte, ja que gestiona tot el que passa en aquella aula. 
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4. L’aprenentatge cooperatiu (AC). 
 

4.1. Què és l’AC? 
 
L’AC és un model d'aprenentatge que, enfront dels models competitiu i individualista, planteja 
l'ús del treball en equip perquè cada individu millori el seu aprenentatge i el dels altres. En 
aquest model hi ha, per tant, un doble objectiu: aprendre els objectius previstos en la tasca 
assignada i assegurar-se que tots els membres de l’equip ho facin. La classe se segmenta en 
equips de treball de composició heterogènia on cada component te un rol diferenciat i 
complementari al dels demés que fan que entre tots puguin tractar amb la millor eficàcia 
situacions d’aprenentatge i fer tasques acadèmiques conduents a la millora i assoliment de les 
competències treballades. 
 
En el model competitiu, l'objectiu és assolir ser millor que els altres, obtenir millors resultat que 
la resta; en l'individualista, es tracta d'aconseguir objectius òptims independentment del que faci 
la resta del grup i en el model cooperatiu, l'èxit personal s'aconsegueix sempre a través de l'èxit 
de tot el grup.  
 
Els agrupaments afavoridors del treball cooperatiu no són els de grups d'estudiants realitzant 
les seves tasques individuals asseguts al voltant de la mateixa taula que mantenen converses. 
Perquè una situació sigui de treball cooperatiu fa falta que existeixi un objectiu comú a tots els 
components de l’equip i que coneguin i acceptin la recompensa al resultat del seu treball. Un 
grup cooperatiu té un sentit de responsabilitat individual la qual cosa significa que tot el món és 
partícip de tasca pròpia i de la dels altres, i s'implica en aquesta entenent que el seu treball és 
imprescindible per a l'èxit del grup. 
 
No és el mateix el treball en grup que el treball en equip: tot equip és un grup però no a 
l’inrevés, tot i que sovint es fan servir els dos termes de manera sinònima en un entorn de 
treball cooperatiu. 

 
4.2. Característiques del treball cooperatiu. 

 
Johnson & Johnson (1994) plantegen un seguit d’estratègies de treball cooperatiu i estableixen 
cinc elements o ingredients bàsics que fan que un grup es converteixi en un equip: 
 

1) Interdependència positiva: 
 
La interdependència positiva és el terme que s'utilitza per a definir la responsabilitat 
doble a la qual s'enfronten els/las components d'un grup cooperatiu: portar a terme la 
tasca assignada i assegurar-se que totes les persones del grup també ho fan. Això 
significa que cada membre del grup realitza una aportació única i que l'esforç de cada 
membre del grup és indispensable per assolir l’èxit del grup. 

 
2) Interaccions cara a cara: 

 
Són les interaccions que s'estableixen entre els membres del grup en les quals 
aquests/as animen i faciliten la labor dels altres amb la finalitat de completar les 
tasques i produir el treball assignat per a assolir els objectius previstos. En aquestes 
interaccions els/as participants es consulten, comparteixen els recursos, intercanvien 
materials i informació, es comenta el treball que cada persona va produint, es proposen 
modificacions, etc., en un clima de responsabilitat, interès, respecte i confiança. 

3) Responsabilitat personal individual: 
 
Cada persona és responsable del seu treball i ha de rendir comptes al grup i al 
professorat del desenvolupament d'aquest. Per a això és imprescindible que les 
aportacions de cada individu siguin rellevants per a assolir l'objectiu final i que siguin 
conegudes per tots/es. Perquè cada persona es senti responsable i el grup la percebi 
com a tal, és convenient treballar en petit grup, on es realitzen controls individuals al 
finalitzar el treball i altres de tipus oral al llarg del procés, en els quals cada estudiant 
presenta el seu treball i el del grup. També és una bona estratègia l'observació dels 
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grups per a controlar les aportacions individuals al treball comú, l'assignació del paper 
de controlador/a a una persona del grup que s'encarregui de comprovar que tot el món 
entén i aprèn a mesura que el treball va realitzant-se, i aconseguir que l'alumnat 
ensenyi a altres/as el que ha après. 

 
4) Destreses interpersonals i habilitats socials: 

 
Es tracta d'aconseguir que l'alumnat conegui i confiï en les altres persones, que es 
comuniqui de manera correcta i sense ambigüitats, que accepti el suport que se li 
ofereix i que, al seu torn, ajudi als/as altre i resolgui els conflictes de forma constructiva. 

 
Aquestes destreses que són imprescindibles per a assolir l'èxit en el treball cooperatiu 
no s'adquireixen per ciència infusa sinó que s'ensenyen, es premien, es corregeixen i 
s'aprenen. 

 
5) Autoavaluació freqüent del funcionament del grup: 

 
El mateix que l'avaluació és un element consubstancial de la pràctica docent, també ho 
és de qualsevol procés educatiu del que es vol aprendre per a assolir de manera eficaç 
els objectius que s'han previst. 

 
És necessari, per tant que l'alumnat tingui un espai de reflexió perquè pugui valorar, en el grup 
i/o amb el conjunt de la classe, com s'han sentit realitzant aquest treball, quines aportacions 
han estat útils i quins no; quins comportaments convé reforçar o quins abandonar, etc. 
 

4.3. Alguns exemples de treball cooperatiu. 
 
Alguns models de treball cooperatiu són els següents: 
 

i. Tutoria entre iguals: 
 
És una tècnica de treball cooperatiu que consisteix a aparellar alumnat amb diferents 
nivells de coneixements i competències per a assolir una finalitat coneguda concreta i 
compartida. És una relació desigual en la qual una de les persones és la tutora i l'altra, 
el tutor. 

 
ii. Ensenyament recíproc: 

 
Com el seu nom indica, l'objectiu que es pretén aconseguir és que cada persona 
ensenyi a una altra i, al seu torn, aprengui d'aquesta. Es tracta de nou de grups 
heterogenis en els quals és fonamental per a la realització de la tasca final que cada 
persona completi l'apartat que li correspon. 

 
iii. Puzle, mosaic o trencaclosques: 

 
Cada membre del grup posseeix una part de la informació necessària per a completar 
la tasca, es converteix en “especialista” en un part del tema. Es tracta de compartir amb 
la resta aquests coneixements de manera que, amb les aportacions de totes les 
persones, es completi el treball. 

 
iv. Jocs de rol (Role-Play): 

 
Dintre d'aquesta proposta hi ha una gran varietat de possibles posades en pràctica. La 
més comuna és aquella en la qual es divideix la classe en dos grups aleatoris per a 
manifestar que s'està a favor o en contra de determinada mesura polèmica tant de 
caràcter escolar com social. En grups, defensors i detractors haurien d'elaborar un 
llistat de les opinions que apareixen en aquest mantenint sempre el punt de vista que 
se'ls ha estat assignat, independentment de les seves pròpies idees. 
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A continuació es debat i es recullen les idees contràries. En el grup petit es tracta de 
trobar arguments en contra. 
 
Es tornen a debatre i a rebatre els punts de vista contraris i sol haver una tercera fase 
en la qual cada persona intervé ja des del seu punt de vista personal. 
Es recomana una sessió de síntesi en la qual es recullen tots els arguments rellevants 
exposats. 

 
v. Grups d'investigació 

 
Se suggereix un tema general sobre el qual s'ha d'elaborar un treball i cada membre 
del grup tria un subtema sobre el qual treballar amb l'aprovació de la resta. Es formen 
els grups, s'organitza la tasca i es realitza el treball. Posteriorment s'aprova o es 
modifica abans de la posada en comú amb el gran grup. 

 
4.4. Algunes conclusions. 

 
El treball cooperatiu no és res més que una filosofia docent en la que es responsabilitza a 
l’alumne i se’l fa protagonista del seu procés d’ensenyament/aprenentatge. S’entén que qui 
més es responsabilitza, més aprèn, i que les persones aprenen en comunitat i en interacció 
constant. 
 
El més important és proporcionar les eines o mitjans necessaris perquè aquest aprenentatge 
sigui el més ric i eficaç possible. Quantes més interaccions entre interlocutors hi pugui haver, 
més profit se’n pot treure. 
 
El treball cooperatiu també és una via per a conèixer a les altres persones que participen en ell 
d'una manera més profunda, establint altre tipus de relacions més igualitàries i solidàries. Està 
especialment indicat quan hi ha grups molt diversos en un aula i que tenen poca relació entre 
si. 
 
També hem de recordar que aquestes metodologies tracten d’una forma més directe 
l’assoliment de les competències bàsiques següents (aquestes passen més desapercebudes  
utilitzant la classe magistral):  
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5. L’aprenentatge basat en problemes (ABP). 
 

5.1. Què és l’ABP? 
 
L’aprenentatge basat en problemes (ABP, o PBL –Problem Based Learning–) és una 
metodologia que es fonamenta en la teoria del constructivisme, i persegueix que els 
coneixements s’aprenguin al llarg de la resolució d’un problema i que prenguin sentit en el 
context de l’activitat que es realitza. Per tant, és una forma d’ensenyar. 
 
Les principals característiques de l’ABP són: 
 

- Es treballa en petits grups, impulsant l’aprenentatge entre iguals a través del treball 
cooperatiu. Els continguts s’aprenen a través de la recerca i de la interacció entre 
iguals. 

- El centre de l’aprenentatge recau en els alumnes i no en el professorat o els 
continguts. D’aquesta forma el professor passa a ser un guia o tutor del procés 
d’E/A dels alumnes. 

- El mètode s’orienta a la resolució de problemes de la vida quotidiana, buscant una 
proximitat amb l’alumne perquè li sigui fàcil establir relacions significatives amb el 
que està fent. 

- S’utilitzen les TIC com a font d’informació i realització dels treballs.  
- Incorpora el desenvolupament de capacitats en els objectius didàctics i la valoració 

de les competències en l’avaluació. També es fan servir les presentacions orals i el 
dossier d’aprenentatge com instruments per avaluar les competències. 

- L’ABP es pot aplicar en pràcticament totes les matèries, disciplines o àmbits, així 
com, mantenint el context de dificultat, en totes les etapes educatives 

 
5.2. El procés ABP. 

 
L’ABP forma part del grup de metodologies anomenades d’acció completa. 
 
En cada unitat didàctica l’alumnat realitza un cicle que finalitza amb la significació del guany de 
coneixement adquirit. Per identificar l’acció completa en l’ABP, hem de contemplar les quatre 
fases elementals del procés: 
 

– la identificació i abast del problema; 
– la dialèctica entre pensament i acció que permet ordenar i planificar; 
– l’execució que és fer recerca, estudiar, construir, realitzar pràctiques… 
– valorar tot el que s’ha fet a través de les conclusions i l’avaluació. 

 
5.3. Alguns objectius de l’ABP. 

 
A grans trets, podem dir que es persegueix un desenvolupament integral de l’alumnat, on per 
una banda hi tenim que van adquirint els coneixements propis de cada matèria, i per l’altra van 
desenvolupant actituds, valors i habilitats (competències). 
 
A grans trets, els objectius són: 
 

 Promoure en l’alumne/a la responsabilitat del seu propi aprenentatge. 
 Treballar a l’aula situacions semblants a les del món real. 
 Desenvolupar habilitats per a l’avaluació crítica i l’adquisició de nous coneixements 

amb un compromís d’aprenentatge de per vida. 
 Ordenar i estructurar la informació. 
 Tenir cura de l’expressió oral i escrita. 
 Desenvolupar habilitats que esdevindran competències. 
 Involucrar l’alumne/a en un repte (problema, situació real) amb iniciativa, entusiasme i 

motivació. 
 Estimular el desenvolupament del sentit de col·laboració com a membre d’un equip per 

tal d’assolir una meta comuna. 
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A continuació, es mostra una taula que m’ha semblat interessant incloure, on es fa una 
comparació entre la metodologia tradicional (la classe magistral) i l’ABP: 
 

En un procés d’aprenentatge tradicional 
 
En un procés ABP 
 

El professor assumeix el rol d’expert o 
autoritat formal  

El professor té el rol de facilitador, 
acompanyador, tutor, assessor,... 

El professor transmet la informació a 
l’alumne/a 

Els alumnes prenen la responsabilitat 
d’aprendre i interaccionar entre ells 

El professor organitza els continguts en 
exposicions d’acord a les característiques de 
la seva matèria 

El professor dissenya problemes oberts i reals 
(la qual cosa incrementa la motivació de 
l’alumnat) 

Els alumnes són receptors passius de la 
informació 

Els alumnes es veuen com a subjectes del 
seu propi procés d’aprenentatge 

La comunicació del professor és 
unidireccional 

L’ABP promou el feedback bidireccional 
alumnes-professor 

Els alumnes treballen per separat Els alumnes treballen en grups petits, amb 
tècniques de treball cooperatiu o col·laboratiu 

Els alumnes absorbeixen, transcriuen, 
memoritzen i repeteixen la informació de cara 
a proves tipus examen 

Els alumnes participen activament en la 
resolució del problema, identifiquen 
necessitats d’aprenentatge, cerquen, 
investiguen, critiquen,... 

L’aprenentatge és individual i de competència 
Els alumnes creen el seu propi aprenentatge 
en una ambient cooperatiu i una finalitat 
comuna 

Els alumnes busquen la “resposta correcta” 
per tal de tenir èxit en un examen 

En l’ABP, els professors han d’evitar una 
“resposta correcta” i ajuden els alumnes a 
formular preguntes, argumentar respostes, 
explorar alternatives i prendre decisions 
efectives 

L’avaluació sol ser sumatòria i el professor 
n’és l’únic avaluador 

Els alumnes avaluen el seu propi procés així 
com també ho fan els altres membres de 
l’equip. El professor ha d’avaluar una sèrie 
d’ítems en els que són tan importants el 
procés com els resultats 

 
Quadre adaptat de “Traditional vs PBL Classroom” Samford, 1999 

 
 

5.4. Alguns avantatges de l’ABP. 
 
Els avantatges més característics de la utilització d’aquesta metodologia els podem resumir en 
els següents punts: 
 

 Major motivació de l’alumnat: 
- L’alumnat s’involucra totalment en el seu procés d’E/A, doncs s’adonen de la 

possibilitat d’interactuar amb la realitat i observar els resultats d’aquesta 
interacció.  

- L’alumnat també augmenta la retenció de la informació que s’ha aprés, donant 
com a resposta una millora en el rendiment acadèmic. 
 

 Fomenta habilitats tant importants com: 
- Treballar en grup, on també s’aprèn de la interacció entre iguals. 
- Aprenentatge autònom, ja que s’aprèn a través de la recerca d’informació. 
- Planificació del temps, ja que s’estableixen lliuraments intermedis que 

permeten fer un seguiment (també perquè hi hagi feedback amb els alumnes). 
- Treballar per projectes, acotant molt les pautes a seguir al principi. 
- Capacitat d’expressió oral i escrita, ja sigui a través de les presentacions orals 

o de les memòries presentades. 
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5.5. Algunes dificultats de l’ABP. 
 
El mètode ABP implica un canvi en gairebé totes les circumstàncies té com a resposta certes 
dificultats i fins i tot certes barreres. En aquest apartat es descriuen algunes situacions 
associades amb aquestes dificultats. 
 

 És una transició difícil: Iniciar el treball amb l'ABP no és una cosa que pot fer-se amb 
facilitat o ràpidament, tant l’alumnat com el professorat han de canviar la seva 
perspectiva d'aprenentatge, han d'assumir responsabilitats i realitzar accions diferents 
respecte les metodologies convencionals. 
 

 Menor cobertura de temes: Al treballar sobre la base de problemes els continguts 
d'aprenentatge es poden abordar d'una forma diferent, des de molts angles, amb més o 
menys profunditat, des de diferents disciplines, per la qual cosa hi ha la necessitat de 
fer un anàlisis de les relacions dels continguts dels diferents cursos. 

 
 Es requereix més temps: En l'ABP no és possible transferir informació de manera 

ràpida com en els mètodes convencionals. En treballar amb l'ABP hi ha més necessitat 
de temps per part de l’alumnat per assolir els aprenentatges. També es requereix més 
temps per part del professorat per preparar els problemes i atendre els alumnes en 
assessories i retroalimentació. S’ha de renunciar a la quantitat del temari a favor de la 
qualitat de l’aprenentatge. 

 
 Canvi de rol del professorat: La major part dels professors no tenen la formació 

necessària per treballar amb grups d'alumnes, la inèrcia de ser el protagonista del 
procés d’E/A és molt fort. Per tant, aquí es passa a seguir el ritme que imposen els 
alumnes. 
 

 Canvi en el criteri d’avaluació: amb aquesta metodologia no sols s’ha d’avaluar a 
l’alumnat de continguts, sinó també de competències. S’ha de proporcionar el feedback 
necessari a l’alumnat perquè en tot moment aquest sigui conscient de l’estat del seu 
procés d’E/A. 

 
5.6. Algunes conclusions.  

 
L’ABP és una metodologia d'una certa complexitat. Al professorat se li exigeix que sàpiga 
iniciar als seus alumnes en tècniques de pre-investigació, ajudant-los a identificar els seus 
coneixements previs i guiant-los en la recerca de les necessitats i selecció de la informació a 
treballar. 
 
Per això, ha de posseir no només coneixements de la matèria, sinó a més coneixements 
d'aquesta metodologia i d'altres, el saber controlar les tècniques de treball cooperatiu per 
identificar, en tot moment, l’evolució i les aportacions dels membres del grup. Ha de saber 
motivar a l’alumnat i també ha de ser capaç de fomentar el pensament crític. 
 
Per altra banda, l’alumnat hauria de ser capaç d'identificar-se en el seu paper d'investigadors 
autònoms així com esforçar-se per coordinar-se amb els seus companys per a formar grups 
eficients de treball que els permetin assolir els objectius individuals i de grup. Aquest potser és 
un dels canvis més important, doncs l’alumnat passa de rebre la informació dosificada pel 
docent a haver-la de buscar i seleccionar. 
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6. Electricitat a 2n d’ESO. 
 

6.1. Introducció 
 
En aquest primer apartat es descriuen els continguts i els criteris d’avaluació del currículum de 
Tecnologies per a la unitat didàctica (UD) d’Electricitat. 
 
La finalitat d’enumerar-los és que ens serveixin de referència alhora de preparar un compendi 
de recursos que permetin a l’alumnat assolir els objectius. 

 
6.1.1. Continguts d’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. 

 
- Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents fonts 

d'energia. Valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació 
d'electricitat.  

 
- 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, i amb programes de simulació 
per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables. 

 
6.1.2. Criteris d’avaluació. 
 

- Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 
aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics 
tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests circuits de 
baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes d'habitatges. 
 

- Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia i el 
procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la necessitat d'un 
consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització d'estratègies adients per 
aconseguir-ho. 

 
- Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 

realitzar mesures de forma experimental. 
 

- Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en el 
desenvolupament tecnològic. 

 
6.1.3. Relació amb altres assignatures 

 
- Matemàtiques 

o Resolució de problemes. 
- Llengua 

o Presentació de documentació i treballs. 
- Ciències de la naturalesa 

o Utilització de l'energia. 
o Ús de normes de seguretat. 

- Amb totes les matèries,  
o Utilització dels recursos TIC.  
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6.2. Recursos 
 
En aquest apartat hi trobem un compendi de recursos per la UD d’electricitat, que és on ens 
queda immers l’objecte d’aquest TFM (generar recursos d’ESF). Per tant, és important 
remarcar que l’objecte del TFM no és fer una programació de cap UD, sinó anar generant 
recursos d’ESF que tinguin cabuda en el currículum de Tecnologies  i que permeti als alumnes 
assolir els objectius marcats en l’anterior punt. 
 
És important que al principi de cada UD, s’expliqui a l’alumnat el que s’espera d’ells/es. La 
seqüenciació proposada per l’inici de la UD d’electricitat és la següent: 
 

1. Presentar els objectius que volem que assoleixi l’alumnat. 
2. Descriure els criteris d’avaluació i com s’avaluarà. 
3. Programació de la UD. 
4. Sondeig dels coneixements previs de l’alumnat mitjançant un debat o un qüestionari.  

 
A continuació es mostren els recursos proposats per a 2n d’ESO. 

 
6.2.1. Conjunt de problemes d’electricitat i d’ESF 

 
1.- El circuit elèctric. 
 

 
Dibuixat amb el simulador Crocodile 

 
a) Circula corrent elèctric pel circuit? 

 
b) S’encendrà la bombeta? 

 
c) Si connectem els punts A i B, s'encendrà la bombeta? Per què? 

 
d) Si connectem els punts A i C, s'encendrà la bombeta? En quin sentit circularà el 

corrent? 
 
Solucions: 
 
a) Circula corrent elèctric pel circuit? 

No pot circular corrent elèctric perquè no hi ha un camí ancat. 
 

b) S’encendrà la bombeta? 
No perquè el circuit està en circuit obert. 
 

c) Si connectem els punts A i B, s'encendrà la bombeta? Per què? 
No, estarem fent un curtcircuit a la pila i no s’encendrà la bombeta. 
 

d) Si connectem els punts A i C, s'encendrà la bombeta? En quin sentit circularà el 
corrent? 
Si, ja tindrem un camí tancat pel qual hi podrà circular corrent. El corrent circularà 
sortint del pol positiu (punt A), travessarà la bombeta (s’encendrà) i entrarà a la pila pel 
pol negatiu (punt B). 
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2.- L'interruptor. 

 
Dibuixat amb el simulador Crocodile 

 
a) Quan l'interruptor és obert, circula corrent pel circuit? 

 
b) Si tanquem l'interruptor, circula corrent per la bombeta? 

 
c) Dibuixa el sentit del corrent quan la bombeta s'encén.  

 
d) L'energia de la pila s'utilitza per fer circular el corrent. Per què l'interruptor ajuda a fer 

que la pila ens duri més temps? 
 

e) Si connectem als punts A i B un cable, què passa quan l'interruptor és obert?  
 

Solucions: 
 

a) Quan l'interruptor és obert, circula corrent pel circuit? 
El circuit està obert, per tant, no hi pot circular corrent elèctric. 
 

b) Si tanquem l'interruptor, circula corrent per la bombeta? 
Si, ja que llavors estem tancant el circuit i el corrent passarà per la bombeta. 

 
c) Dibuixa el sentit del corrent quan la bombeta s'encén.  

El corrent surt pel pol positiu de la pila (símbol +) i va cap al punt A, cap a la bombeta i 
torna a la pila entrant pel pol negatiu. 

 
d) L'energia de la pila s'utilitza per fer circular el corrent. Per què l'interruptor ajuda a fer 

que la pila ens duri més temps? 
L’interruptor és un aparell de comandament que ajuda a que la pila no estigui sempre 
encesa. D’aquesta forma podem decidir quan la volem encendre i quan no (estalviem 
energia). 

 
e) Si connectem als punts A i B un cable, què passa quan l'interruptor és obert?  

La bombeta sempre estarà encesa, ja que sempre hi haurà un camí tancat pel qual hi 
podrà circular el corrent (aquest camí és el que ofereix una menor resistència). 

 
3.- Connexió de bombetes en sèrie. 
 
Què passa en un circuit quan es fon una bombeta si aquestes estan connectades en sèrie? 

 
Dibuixat amb el simulador Crocodile 
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Solució: 
 

- Una connexió sèrie és aquella en la que els elements d’un circuit estan connectats un 
darrera de l’altre. 
 

- En la connexió sèrie, si una bombeta es fon, el circuit queda interromput.  
 

- Les característiques dels receptors connectats en sèrie són: 
 

 La intensitat que circula per cada receptor és la mateixa. Per tant, si 
desconnectem un receptor, el circuit queda obert, s’interromp el corrent i 
deixen de funcionar tots els receptors. 

 
 La tensió del generador es reparteix entre els receptors de manera directament 

proporcional a la seva resistència. 
 
4.- Connexió de bombetes en paral·lel. 
 
Què passa en un circuit quan es fon una bombeta si aquestes estan connectades en paral·lel? 
 

 
Dibuixat amb el simulador Crocodile 

 
Solució: 

 
- Dos o més receptors estan connectats en paral·lel si el corrent es reparteix entre tots 

els receptors, de manera que es pot tancar el circuit per cadascun dels receptors. 
 

- En la connexió paral·lel, si una bombeta es fon, les altres segueixen funcionant. 
 

- Les característiques dels receptors connectats en paral·lel són: 
 

 Quan per qualsevol anomalia deixa de funcionar un receptor, els altres 
segueixen funcionant. 
 

 Cada receptor rep la mateixa tensió, que és la del generador. 
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Per tant, perquè el funcionament dels receptors connectats en paral·lel sigui el correcte, 
tots els components han de tenir la mateixa tensió, i aquesta és la del generador que 
alimenta el circuit. 

5.- Connexió de mòduls fotovoltaics (FV) en sèrie. 
    
Si cada mòdul FV de la figura és de 12 V, com s’han de connectar els mòduls FV per obtenir 
una tensió total de sortida de 48 V? 
 

+ + + +

 
Solució: 

 

+ + + +

 
Dibuixat amb el Google SketchUp 

 
Per connectar els mòduls FV en sèrie, s’han de connectar un darrera de l’altre, tenint en 
compte la polaritat, de manera que el pol negatiu es connecti amb el positiu del següent mòdul 
FV, i així successivament. Al final queden dos pols lliures, als quals es connecten els borns del 
circuit que s’ha d’alimentar. 
 
En un circuit alimentat amb mòduls FV connectats en sèrie, el corrent travessa cada mòdul FV 
i, per tant, la tensió subministrada al circuit, serà la suma dels valors de la tensió de cada mòdul 
FV. Podem dir que la connexió en sèrie de generadors de CC es fa servir per augmentar la 
tensió que cal subministrar a un determinat circuit. 
 
6.- Connexió de mòduls fotovoltaics (FV) en paral·lel. 
 
Si connectem dos o més mòduls FV de manera que unim tots els pols positius per una banda i 
tots els pols negatius per l’altra, els haurem connectat en paral·lel.  
 

a) Quina serà la tensió d’alimentació d’aquest conjunt? Pren com a referència els valors 
de l’exercici anterior. 
 

b) Sabries dir quin mòdul FV subministra corrent al circuit. Per què? 
 

Solució: 
 
a) Quina serà la tensió d’alimentació d’aquest conjunt? Pren com a referència els valors 

de l’exercici anterior. 
La tensió d’alimentació serà la tensió que sigui capaç de donar un sol mòdul (sempre 
que siguin de les mateixes característiques). Per tant, la tensió resultant serà de 12 V. 
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b) Sabries dir quin mòdul FV subministra corrent al circuit. Per què? 
El corrent que consumeix el circuit el subministren tots els mòduls FV. D’aquesta 
manera, igual que passa amb l’associació de piles en paral·lel, s’augmenta l’autonomia 
dels generadors, ja que l’energia consumida pel circuit la subministren tots els mòduls a 
parts iguales. 

 
6.2.2. Role-Play d’ESF. 

 
Tema: “Reforç de l’aprenentatge sobre avantatges e inconvenients de l’ESF”. 
 
Es poden realitzar preguntes aleatòries a diferents alumnes, i comprovar conceptes sobre 
avantatges e inconvenients de la producció d’electricitat mitjançant la tecnologia solar 
fotovoltaica. El Role-Play seguirà el següent esquema:   
 
Objectius formatius: 
 

- Saber identificar avantatges sobre l’ESF.  
- Saber identificar inconvenients sobre l’ESF.  
- Identificar els components d’una instal·lació d’ESF.  
- Reflexionar sobre si és viable que només hi hagin aquest tipus de centrals per produir 

electricitat.   
 
Mida dels grups:     
 
La classe en qüestió està formada per al voltant de 30 alumnes. Es plantejaran 4 grups que 
corresponen als 4 rols que es proposen: 

- els ecologistes,  
- els partidaris de l’energia nuclear, 
- els ciutadans que viuen a prop de la central,  
- els polítics.  

 
Com que és una activitat que pretén fomentar l’intercanvi d’opinions i defensar, potser, allò que 
no es pensa o un creu, es recomana formar grups per proximitat.  
 
Durada de la sessió: 
 
L’activitat es planteja per una sessió d’una hora, ja que l’objectiu principal és el reforç dels 
conceptes bàsics ja explicats en sessions anteriors. 
 
Tasca del grup:     
 

- 10’ El professor/a explica a l’alumnat la tasca a realitzar. Anomena els grups i els fa 
seure de manera conjunta.  

- Es pregunta per algun voluntari que vulgui ser el moderador/a del debat posterior. 
- 5’ S’expliquen els rols i el concepte d’empatia, perquè l’alumnat es posi en la pell dels 

rols a interpretar. 
- 10’ S’ajunten els grups i fabriquen una llista amb arguments a favor i en contra de l’ESF 

a prop de l’institut, però tenint en compte el rol que han d’assumir. Dintre del grup s’han 
de formar també rols (secretari, portaveu, coordinador, etc.) 

- 30’ Comença el debat. La moderadora dona la paraula a qui vulgui parlar, i va apuntant 
les opinions favorables i desfavorables dels diferents grups.  

- Al final de la sessió, es fan unes preguntes a alguns membres del grup i es poden 
posar com a deures resumir les conclusions del debat. 
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Rols: 
 
Els rols dintre del grup s’assignen de forma aleatòria.  
 

6.2.3. Projecte de construcció d’una làmpada. 
 
TÍTOL: PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA LÀMPADA ALIMENTADA AMB ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA UTILITZANT MATERIAL RECICLAT. 
 
L’objectiu del projecte és la construcció d’una làmpada utilitzant com a font d’alimentació l’ESF. 
Per la construcció de l’estructura es poden utilitzar materials que podem trobar per casa com 
ara fusta, plàstics, metalls... També es poden utilitzar parts de làmpades que tingueu per casa i 
no utilitzeu. El material elèctric i les eines necessàries han d’estar totes al taller de tecnologia. 
 
Per tal d’atendre a la diversitat d’alumnes es proposen dos objectius:  
 

- Com a mínim se’ls demana la construcció d’una làmpada de sobretaula reciclant 
material de rebuig, i se’ls posa com a exemple el Pot de llum solar.  

- Si hi ha algun grup d’alumnes que prefereix donar-li alguna altre utilitat, o varies a la 
vegada, no hi ha límits per a la imaginació, sempre que estigui justificat a la memòria.  

 
Continguts curriculars 

 
- Conceptes: 

 
 Generació i aplicacions de l’electricitat. 
 El circuit elèctric: components, representació i funcionament. 
 Aplicació de les normes de seguretat en la utilització de l’electricitat. 
 Satisfacció de necessitats humanes amb la energia elèctrica. 

 
- Procediments: 

 
 Utilització dels símbols elèctrics en la representació de circuits elèctrics. 
 Interpretació i elaboració d’esquemes de circuits elèctrics. 
 Muntatge de circuits elèctrics senzills i anàlisis del seu funcionament. 
 Interpretació de plànols a escala. 

 
- Actituds: 

 
 Valoració dels perills de l’electricitat i aplicació de les normes de seguretat en la 

realització manipulació de circuits elèctrics. 
 Ordre en la realització de les diverses construccions a l’aula de tecnologies. 

 
Criteris d’avaluació 
 

- Conèixer el funcionament del circuit elèctric i descriure’n els components. 
- Interpretar i realitzar l’esquema del circuit elèctric. 
- Muntatge, tant del circuit elèctric com de l’estructura de suport. 
- Reconèixer els perills de la utilització de l’electricitat. 

 
Criteris de puntuació 
 
Es valorarà el següent: 
 

- Habituar-se a observar, analitzar i utilitzar l'entorn tecnològic. 
- Utilitzar les eines i els aparells per la seva funció específica i d'acord amb les normes 

de seguretat apreses. 
- Projectar i construir objectes tecnològics senzills fonamentant-se en la realitat i 

elaborant la documentació necessària. 
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- Construir objectes després d'haver-ne seleccionat i preparat els components. 
- Donar importància a la planificació i l'ordenació del treball en equip, col·laborant-hi 

activament de forma individual i respectant l'aportació dels companys i les companyes. 
- Muntar alguns circuits o instal·lacions a partir d'esquemes i comprovar-ne el correcte 

funcionament. 
- Habituar-se a la utilització d’energies renovables per a la generació d’electricitat. 
- Valorar la necessitat d'un consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització 

d'estratègies adients per aconseguir-ho. 
 
Assoliment de les competències pròpies de la matèria 
 
En el següent quadre es detallen les competències pròpies de la matèria que es treballen en 
aquesta pràctica: 
 

Competències que es treballen Grau d’assoliment 
Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció amb el 
món físic    

- Conèixer el procés de generació i transformació de 
l’electricitat X   

- Descriure les aplicacions i els efectes més importants de 
l’electricitat  X  

2. Competència social i ciutadana    
- Prendre consciència de la importància del consum 

responsable d’energia elèctrica  X  

- Valorar es perills de l’electricitat i aplicar les normes per a 
la seva utilització   X 

3. Tractament de la informació i competència digital    
- Cercar informació a la xarxa X   
- Preparar la documentació pròpia del procés tecnològic en 

el muntatge de circuits elèctrics emprant mitjans 
informàtics 

  X 

- Utilitzar programes de simulació, per realitzar muntatges 
de circuits X   

 
Assoliment de la resta de competències bàsiques 
 

Competències que es treballen Grau d’assoliment 
Poc Força Molt 

1. Competències comunicatives    
- A traves de les correccions de les activitats proposades, es 

poden treballar els continguts relacionats amb l’assoliment 
de la competència lectora 

 X  

- En l’elaboració de la documentació del procés tecnològic 
del es treballen els continguts relacionats amb l’assoliment 
de la competència escrita 

  X 

2. Competència per aprendre a aprendre    
- Desenvolupar les habilitats a través de les diferents 

activitats perquè l’alumne sigui capaç de continuar 
aprenent de manera autònoma, segons els objectius 
didàctics de la unitat 

 X  

3. Competència d’autonomia i iniciativa personal    
- Consultar dubtes relacionats amb el tema al professor o la 

professora, o bé cercant informació  X  

 
Context i requeriment 
 
El projecte consta d’una primera fase consistent en afegir als coneixements d’electricitat, la 
producció d’energia elèctrica mitjançant l’ESF. El material que es proporcionarà als alumnes 
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seran tots els components elèctrics necessaris per el correcte muntatge de la instal·lació 
fotovoltaica, consistent en: 

- Cèl·lula solar fotovoltaica (4,5V) 
- Díode 
- 3 bateries recarregables (1,5cadascuna = 4,5V) 
- Un interruptor 
- Un LED (3,6V) 
- Una resistència pel LED 
- Els conductors    

 
Mitjançant aquesta primera part de la pràctica es repassen el dibuix i muntatge de circuits 
elèctrics senzills, i s’experimenta en la utilització de l’energia solar per la producció d’energia 
elèctrica per il·luminar. 
 
En una segona fase es demana als alumnes que dissenyin l’embolcall de la làmpada a partir de 
material per reciclar. Es tracta de que utilitzin els materials de rebuig per donar-los un nou ús, i 
que en coneguin, en cada cas, les eines necessàries per la seva manipulació, així com el seu 
correcte funcionament. Podran utilitzar les eines que coneixen del 1er curs d’ESO, existents en 
l’aula taller de tecnologia. 
 
En una tercera fase se’ls demana que treguin conclusions del projecte realitzat: si han assolit 
els objectius plantejats i que reflexionin sobre els avantatges de l’estalvi energètic. 
 
Finalment, en la quarta fase es valoraran els aprenentatges mitjançant l’exposició de tots els 
projectes, la presentació oral dels continguts, i les memòries escrites realitzades. 
 
Fases de desenvolupament i temporització prevista 
 
La temporització prevista per fer l’activitat proposada és de 4 sessions, que es corresponen 
amb les 4 fases de desenvolupament del projecte. 
 
FASE 1: PRODUCCIÓ D’ELECTRICITAT   
 

Activitat 1 
Fer un esquema dels components d’una instal·lació solar fotovoltaica i fer-ne un paral·lelisme 
amb els elements de que es disposa per la realització del projecte. 
 

Activitat 2 
Dibuixar el circuit elèctric que es correspon al circuit a elaborar en la construcció de la làmpada.  
 

Activitat 3 
Muntatge del circuit elèctric amb els elements de què es disposa. 
 

Activitat 4 
Adjuntar, contigu al dibuix del circuit elèctric, una fotografia del circuit un cop muntat, senyalant 
el nom de cada component emprat. 
 

NOTA: El que quedi per acabar es finalitzarà en la pròxima sessió de pràctiques, però s’avançarà 
a casa l’activitat 5 i es portarà el material escollit. 

 
FASE 2: DISSENY I MUNTATGE DE LA LÀMPADA    
 

Activitat 5 
Consultar la documentació de suport, i altres fonts a la xarxa, a casa, etc. Per tal de discutir 
entre els companys de grup les següents qüestions: 

a) la tria dels materials a reciclar per al disseny de la làmpada. 
b) el llistat de requeriments a complir pel producte acabat. 
c) primers croquis dels diferents components de la làmpada – pluja d’idees 
d) representació de la idea final: esquema o croquis que inclogui materials i objectius 

assolits. 
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Activitat 6 
Fer un quadre de tres columnes: en la primera col·locar el llistat dels materials a utilitzar, en la 
segona les eines de manipulació de cadascun d’ells, i en la tercera la forma d’unió. 
 

Activitat 7 
Dibuix a escala dels diferents elements necessaris pel muntatge. O croquis explicatiu si els 
materials emprats dificulten la representació gràfica a escala. S’ha de concretar tot detall 
necessari per la correcta construcció de la làmpada dissenyada. 
 

 
Activitat 8 

Construcció i descripció escrita del procés de muntatge que s’ha seguit, les eines emprades, i 
el resultat obtingut. 
 

NOTA: El que quedi per acabar es finalitzarà a casa per tal de tenir-ho tot a punt per la 
construcció de la pràctica en la següent sessió. 

 
FASE 3: CONCLUSIONS I POSADA EN COMÚ   
 

Activitat 9 
Anàlisis del compliment dels requeriments exposats en l’activitat 5. 

 
Activitat 10 

Càlcul de l’estalvi econòmic i de consum elèctric en l’ús d’aquesta làmpada enlloc d’una 
endollada a la xarxa amb una bombeta de 100 W, si l’utilitzem 4 mesos de l’estiu, una mitjana 
de 5 hores diàries (utilitza una factura de llum per saber el preu). 
 
Posada en comú de les solucions adoptades per cada grup i reflexió de grup sobre els 
problemes que s’han trobat alhora de realitzar el muntatge..  
 
Es faran exposicions orals per grups comentant les diferents experiències, requeriments, idees 
i solucions obtingudes en la següent sessió. Per tant, al cap de 2 o 3 dies s’entregaran les 
memòries definitives, incloent els comentaris dels companys o professor, a través de la web. 

 
FASE 4: PRESENTACIÓ DE LES MAQUETES   
 
En aquesta última fase es faran les presentacions orals. Cada grup disposarà d’un temps 
determinat per sortir a la pissarra i explicar la seva maqueta. Se’ls hi demanarà una presentació 
o algun suport multimèdia per fer-la. En acabar, s’obrirà un torn de preguntes entre l’alumnat i 
es finalitzarà amb els matisos necessaris per part del professorat assenyalant aquell objectiu o 
que no ha estat assolit completament o ha generat més dubtes a l’alumnat.  
 
Documentació de suport 
 
Recursos conceptuals: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica 
- http://celdasfotovoltaicas.blogspot.com/ 
- http://www.xtec.es/~ptrilla/fotovoltaica/dimensionat.htm 

 
Per saber més coses: 

- http://ecoalternativa.blogspot.com/2007/03/construya-su-propia-clula-solar.html 
 
Exemples de solucions: 

- http://www.youtube.com/watch?v=Bis7h67ejg4 
- http://www.youtube.com/watch?v=RbRU1bSONjM&feature=related 

 
Material elèctric: 

- http://www.fadisel.cat/
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7.  Els projectes tecnològics a 3er d’ESO. 
 

7.1. Introducció. 
 

En aquest primer apartat es descriuen els continguts i els criteris d’avaluació del currículum de 
Tecnologies per a la UD de Projectes Tecnològics. 
 
La finalitat d’enumerar-los és que ens serveixin de referència alhora de preparar algun recurs 
d’ESF per veure si hi té cabuda en aquest curs. 
 

7.1.1. Continguts curriculars. 
 

- Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés de recerca de 
solucions. 
 

- Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i funcionalitat de l'objecte o 
procés. 
 

- Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic. 
 

- Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la resolució de problemes i la 
presentació de la memòria. 

 
7.1.2. Criteris d’avaluació. 
 

- Dissenyar i construir estructures que formin part d'un projecte tecnològic, tenint en 
compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 
 

- Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes. 
 

- Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar 
per la recerca d'informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i l'avaluació 
d'aquesta solució. 

 
- Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 

 
7.1.3. Relació amb altres assignatures. 

 
- Matemàtiques 

o Simbologia. 
 

- Llengua 
o Presentació de documentació i treballs. 

 
- Ciències socials 

o Anàlisi de materials, combustibles i màquines industrials i de la incidència de 
les activitats industrials sobre el medi. 
 

- Amb totes les matèries,  
o Utilització dels recursos TIC.  

 
7.2. Recurs: Dossier d’estudi d’un mòdul FV. 

 
7.2.1. El procés tecnològic i el Mètode d’Anàlisi d’objectes. 
 

Com ja sabem, el mètode de treball que fem servir a tecnologia s’anomena Procés Tecnològic. 
Un dels aspectes destacats dins d’aquesta manera de treballar és tot el que fa referència a 
l’avaluació de l’objecte que hem dissenyat i construït, seguint els passos que ens marca el 
procés tecnològic. 
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Mitjançant l’aplicació del Mètode d’Anàlisi d’objectes, podem dur a terme un complet anàlisi 
d’objectes i aparells des de diversos punts de vista. 
 
Per realitzar aquest estudi hem de respondre un conjunt de preguntes, agrupades per 
contextos: 
 

 Anàlisis global: 
 

o Observar i identificar l’objecte 
o Dir-ne el nom i la utilitat 

 
 Anàlisis anatòmica:  

 
o Fer una descripció general de l’objecte 
o Desmuntar (si es pot) i fer l’esbós de l’especejament 
o Numerar les peces i anomenar-les. 

 
 Anàlisis funcional: 

 
o  Descriure la funció de cada peça 

 
 Anàlisis tècnica: 

 
o Dibuixar l’esquema de funcionament 
o Prendre mesures que permetin l’acotació de l’objecte 
o Identificar els materials 
o Esbrinar el cost de l’objecte i d’altres similars 
o Observar la seguretat en l’ús  

 
 Anàlisi històrica i social: 

 
o Esbrinar l’evolució de l’objecte amb el pas del temps 
o Influència de l’objecte en el desenvolupament de la societat 

 
Tindrem, per tant, elements per avaluar l’objecte que estudiarem i fer-ho integrat dintre de 
l’entorn on ens el trobarem. Es pot aprofitar per fer una visita a una instal·lació solar FV i es 
prengui contacte amb l’objecte.  
 

7.2.2. Proposta de treball 
 
Fer un complet anàlisis d’un mòdul FV estàndard que podem trobar en el mercat. S’haurà de 
lliurar un informe detallat de l’anàlisi de l’objecte i quan estigui fet, es farà un “Brainstorming” 
per comentar els resultats més significatius de l’anàlisi. 
 

7.2.3. Objectius didàctics 
 

- Valorar la planificació del treball en equip i col·laborar-hi de forma activa, valorant les 
opinions dels altres companys/es. 
 

- Recerca d’informació en diversos formats: diccionaris, enciclopèdies, Internet, 
empreses especialitzades... 

 
- Utilització de les eines de processament de text adequades, incorporant imatges i 

gràfics. 
 

- Analitzar objectes, processos i el funcionament d’objectes que formen part del nostre 
entorn. 

 
- Valorar la generació d’electricitat mitjançant energies renovables. 



     Els projectes tecnològics a 3er d’ESO 

Recursos d’energia solar fotovoltaica per l’ensenyament a l’assignatura de Tecnologia 24 
 

 
7.2.4. Passos a seguir per fer el treball en grup 

 
A continuació es mostra un esquema a seguir per fer aquesta activitat: 
 

1. Constitució del grup. 
a. Membres de l’equip 
b. Distribució de tasques a realitzar 

 
2. Fitxa de l’objecte: treball en grup. 

a. Recerca d’informació 
 

3. Preguntes dels contextos: treball individual. 
a. Respostes del context personal 
b. Respostes del context social 

 
4. Posada en comú: Treball en grup. 

a. Comentari de les respostes de tots els membres del grup 
b. Resolució de dubtes 

 
5. Presentació de l’esborrany . 

a. Comentaris i esmenes per part del professorat 
 

6. Correcció d’errades: treball en grup. 
a. Comentari de les modificacions fetes al treball individual 

 
7. Elaboració de conclusions: treball en grup. 

 
8. Presentació del dossier i presentació oral de les conclusions: treball individual. 

 
7.2.5. Organització del grup 

 
Un cop descrits els passos a seguir, es formaran els grups (es recomana de 4 persones). 
 
Es lliura la fitxa que els servirà de guia i s’entrega al professorat el nom dels integrants del 
grup, on en primer posició es situa el LIDER i les tasques que desenvoluparà cada alumnes. 
 
El treball es presentarà en format informàtic i paper.  
 

- Recordeu les “Normes de presentació de treballs escrits”. 
- Portada (contingut de la portada) 
- Índex 
- Pàgines numerades 
- Espaiats, espai després de paràgraf 
- Lletra, tipus, mides, títols, 
- Etc. 

 
Un cop finalitzat el treball, s’inclourà un apartat al final de la fitxa que sigui la  “Valoració de la 
tasca realitzada per cada membre de l’equip” i una valoració numèrica de la nota de grup i 
individual de cada membre. L’objectiu és que reflexionin sobre el compromís que han adquirit 
els membres del grup i si els ha conduit a assolir l’objectiu d’aquesta activitat. 
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7.2.6. Fitxa: anàlisis d’un mòdul fotovoltaic 

 
 

 El mòdul fotovoltaic 
 

1.- El nom 
 
Quin nom té en les llengües següents i en dues més a escollir: 
 

- Català 
- Castellà 
- Anglès 

 
2.- Definició 
 
Buscar com defineixen els diccionaris i les enciclopèdies un mòdul FV. Cal escriure les 
definicions i citar quines han estat les fonts consultades. 
 
3.- Context personal 
 
Preguntes per realitzar l’anàlisi del mòdul. 

 
3.1.- Valoracions personals 
 

- Cita l’exemple més proper que tinguis o que et vingui al cap. 
- Aquest objecte o el seu ús tenen algun valor especial per a tu? 

 
3.2.- Necessitat i conveniència 
 

- El seu ús respon a una necessitat o a una conveniència personal? 
- El seu ús dóna satisfacció personal? 

 
3.3.- Utilització i vida útil 
 

- Es fàcil de fer servir? Com es fa servir? 
- Calen instruccions per utilitzar-los? 
- Cal un aprenentatge o una formació prèvia per manipular aquest objecte? 

 
3.4.- Riscos derivats del seu ús/manipulació. 
 

- El seu ús comporta beneficis? Quins? 
- La seva utilització suposa algun perill per a la salut? Quins? 
- Existeix risc d’accidents? Quins? 

 
4.- Context social 
 

4.1. Necessitat i conveniència 
 

- El seu ús, cobreix una necessitat o una conveniència social? 
- Es important socialment o ho va ésser en alguna època? Què podia 

representar a nivell social el seu ús? 
- Si desaparegués, què passaria? 

 
4.2. Estètica i moda 
 

- És estètic?  
- Està subjecte a canvis? Quins? 
- Està de moda actualment? ¿Per què? 
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4.3. Cultura i ètica 
 

- Creus que amb el seu ús han canviat els costums de les persones? 
- El seu ús és culturalment acceptable? Hi ha cultures que no l'acceptarien? 
- El seu ús és ètic? 

 
4.4. Sistemes lligats 

 
- On es va utilitzar per primera vegada? 
- Quins són els sistemes lligats al mòdul FV? Quina importància tenen? 
- Poden ajudar al desenvolupament d’una civilització? 

 
5.- Context econòmic 
 

5.1. Marques i fabricants 
 

- Coneixes marques i/o fabricants de mòduls FV? 
- On es fabrica? En el nostre país o és d’importació? 

 
5.2. Producció i fabricació 
 

- Et sembla fàcil de produir o fabricar? 
- Et sembla que serà car? Per què? 
- Creus que podria ésser un bon negoci fabricar-ne? 

 
5.3. Ocupació i llocs de treball 
 

- La seva fabricació, el seu ús o els sistemes lligats al mòduls FV estan 
relacionats amb llocs de treball, oficis i ocupacions del teu entorn? 

 
5.4. Preu de venda i cost 
 

- Hi ha diferències entre els preus segons les marques, models, etc? A què creus 
que són degudes? 

- Té costos afegits deguts a la moda, el disseny o altres factors? 
- La relació preu/utilitat/qualitat, et sembla adequada? 
- Creus que val la pena invertir en aquests objectes? Per què? 

 
6.- Context tecnològic 
 

6.1. Utilitat i funcionament 
 

- Per què serveix? Té una funció única o múltiple? Anomena-les 
- Saps com funciona? Explica-ho. 
- En quins principis científics o lleis físiques es basa el seu funcionament? 

Enuncia’ls i descriu-los. 
 
6.2. Manteniment 
 

- La bicicleta, necessita manteniment? 
- En cas d’avaria, podries arreglar-la tu mateix o necessitaries un tècnic o un 

expert? 
 
6.3. Durabilitat 
 

- Es trenca o es deteriora amb facilitat? 
- És segur o falla sovint? En quins casos pot fallar? 
- Tindrà caducitat? Quina vida útil li suposes? 
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6.4. Disseny i fabricació 
 

- Quan les fases que s'ha d'utilitzar s'adapta a la part del cos amb la qual està en 
contacte? És un objecte ergonòmic? 

- Sabries explicar les fases que tenen lloc en el seu procés de fabricació. (Fes un 
diagrama de blocs) 

 
6.5. Articulacions i moviment 
 

- Hi ha articulacions entre les peces? A través de què o com s'articula? 
- Quines peces tindran moviment, quin tipus de moviment i quina serà la 

conseqüència d'aquest moviment? Com es transmetrà el moviment? 
 
6.6. Història 
 

- Quins van ser els seus orígens? Quins van ser els antecedents de la bicicleta? 
- Quines semblances i diferències tenien amb l’actual? 
- Coneixes la història de la bicicleta? Explica-la. 

 
6.7. Alternatives 
 

- Coneixes alternatives a la bicicleta, és a dir, altres objectes que realitzen la 
mateixa funció o similar i que la puguin substituir? 

- La bicicleta, tal i com és ara, creus que té futur? L’afecta la moda? L’afecten les 
- noves tecnologies? 

  
7.- Context mediambiental 
 

7.1. Energies 
 

- Produeix energia renovable? 
- Quin tipus de combustible utilitza? 

 
7.2. Materials 
 

- Els materials de què està feta, són reutilitzables, reciclables o recuperables? 
- Com es reutilitzen, recuperen o reciclen? On? 
- En l’obtenció dels materials o durant el procés de fabricació es produeix algun 

impacte mediambiental? Explica'l. 
 
7.3 Impacte ambiental 
 

- Consideres que contribueix a la contaminació acústica? 
- Quan és útil i funciona produeix residus contaminants? Quins? 

 
7.4. Envàs i presentació 
 

- Com arriba a l’usuari final? Com és i de quins materials està fet? 
- És imprescindible? Podria evitar-se? 
- És reciclable? 

 
7.5. Toxicitat 
 

- El seu ús o els materials de què està fet presenten riscos de toxicitat? Quins? 
 
8.- Conclusions 
 
Explicar que s’ha après en aquest projecte. 
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9.- Valoració del treball en grup 
 
En aquest apartat s’ha d’explicar: 
 

- La vostra impressió del treball en grup 
- Com us heu organitzat 
- Quins apartats ha fet cada alumne 
- Problemes que heu tingut a l’hora de realitzar el treball 
- Valoració del treball i implicació de cada un dels alumnes 
- Qualsevol altre dada que creieu interessant remarcar 
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8. Les instal·lacions de l’habitatge de 4rt d’ESO 
 

8.1. Introducció. 
 
Per l’assignatura optativa de 4rt d’ESO, analitzarem el currículum per veure si hi té cabuda 
l’ESF. Concretament la unitat didàctica de les instal·lacions de l’habitatge, ens donarà peu a 
introduir una sèrie de recursos que reforcin els coneixements d’ESF. 
 

8.1.1. Continguts curriculars. 
 

- Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, 
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 
 

- Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, utilitzant la 
simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. Identificació del cost 
dels serveis bàsics. 

 
- Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació 

d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions 
concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. 
Mesures de seguretat a l'habitatge. 

 
- Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges. 

 
8.1.2. Criteris d’avaluació. 

 
- Les característiques bàsiques dels habitatges. Reconeixement i valoració de l'evolució 

tecnològica als habitatges. 
 

- Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal de 
comprendre el seu funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de 
seguretat a contemplar. 

 
- Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització 

aplicada a casos reals o simulats. 
 

- Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies 
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l'exposició en 
públic i amb suport multimèdia. 

 
8.1.3. Relació amb altres assignatures. 

 
- Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC. 

 
8.2. Recursos. 

 
8.2.1. Test d’ESF. 

 
Abans de començar a parlar de les instal·lacions dels habitatges, es recomana passar el 
següent vídeo de l’ICAEN, on ens parla d’ESF d’una forma breu (1:45 minuts): 
 

- http://www.youtube.com/watch?v=bhScCl7-viQ&feature=player_detailpage  
 
L’objectiu és fer una avaluació diagnòstica que ens permeti conèixer si l’aprenentatge de la 
nova UD pot ser assolit per l’alumnat. El format escollit és el més simple, el de Vertader/Fals 
(V/F) i a la vegada volem que l’alumnat recordi aquelles coses d’ESF que ja ha aprés.  
 
A continuació es mostren algunes de les preguntes que es poden fer, on l’alumnat ha de 
respondre si l’afirmació que es fa és vertadera o falsa. Part de les preguntes les poden 
respondre escoltant el vídeo, però n’hi ha d’altres que les hauran de raonar. 
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 V F 

L’energia fotovoltaica produeix gasos contaminants  x 

El combustibles que utilitzen els mòduls és la radiació solar x  

La seva utilització redueix els gasos d’efecte hivernacle x  

Els components d’una instal·lació FV aïllada són: mòduls, ondulador i comptador  x 

Les instal·lacions aïllades no necessiten bateries  x 

L’electricitat produïda es genera lluny dels punts de consum  x 

Si connectem els mòduls en sèrie, la tensió resultant és la suma de les tensions 
individuals de cada mòdul x  

Si connectem els mòduls en paral·lel, el corrent resultant és la suma del corrent 
individual que és capaç de generar cada mòdul x  

Quan no hi ha sol, no tindrem electricitat x  

Els mòduls FV poden instal·lar-se a qualsevol edifici x  

Els mòduls generen CA  x 

És bo netejar les plaques de pols x  

Els mòduls solars es gasten amb el temps  x 

És millor orientar els mòduls al nord  x 

Farem servir un regulador de càrrega ens instal·lacions connectades a xarxa  x 

Tindrem dos comptadors, el de venta i el de compra, en instal·lacions aïllades   x 

 
 

8.2.2. Càlcul de la producció solar FV. 
 
Amb aquest problema volem que l’alumnat prengui consciència del potencial de l’ESF. Per això 
se li plantejaran una sèrie de preguntes encaminades a determinar la quantitat d’energia solar 
que es rep i no s’aprofita. 
 
Les preguntes del problema són les següents: 
 

1. Calcula la superfície del pati de la teva escola. 
2. Quanta energia es rep cada dia al pati? 
3. Quanta energia es rep cada any al mateix pati? 
4. Què passa amb els dies de pluja? Es pot utilitzar la instal·lació els dies de pluja? 
5. Fes una proposta que permeti utilitzar l’energia rebuda a l’escola. 

 
Per respondre aquestes preguntes se’ls hi facilitarà el document bàsic HE 5 “Contribución 
fotovoltaica mínima de energía eléctrica” del Codi Tècnic de l’edificació, que es poden baixar 
del següent enllaç:  
 

- http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_abri
l_2009.pdf  
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Com podem observar, el document anterior és  un reglament que ens dóna unes directrius 
alhora de construir o reformar un edifici. No és objecte d’aquest TFM estudiar aquest 
reglament, però si que, a grans trets, podem introduir a l’alumnat la necessitar de saber que hi 
han unes normatives i que els criteris de disseny, s’han d’ajustar a aquestes normatives. 
 
D’altra banda, també se’ls hi pot facilitar el següent dibuix, per tal d’orientar-los en la recerca de 
la informació: 
 

 
 

Figura 3.1 del document DB_HE5 (CTE-RD314/2006) 
 
Per determinar la radiació de cada zona també tenim la següent taula: 
 

 
 

Taula 3.1 del document DB_HE5 (CTE-RD314/2006) 
 

8.2.3. Mapa conceptual sobre l’ús d’energies renovables en un habitatge. 
 
Els continguts referents a la UD de les instal·lacions dels habitatges els poden adquirir 
mitjançant la solució dels problemes que es poden trobar a l’Annex I del present document. 
 
En la seqüenciació de la UD es pretén que, a mode de síntesis, es dediqui la última sessió 
d’aquesta UD a la confecció individual d’un mapa conceptual on es reflexioni sobre tots els 
coneixements que l’alumnat ha adquirit i els relacioni amb les energies renovables. 
 
L’alumnat ha de ser capaç d’identificar les instal·lacions bàsiques dels habitatges, i ha de 
pensar en com es poden complementar aquestes instal·lacions mitjançant energies renovables, 
seguint, com a únic criteri, l’impacte mediambiental. 
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Analitzades, doncs, les instal·lacions dels habitatges, l’alumnat ha de saber que hi ha quatre 
tipus d’energies renovables que es poden aplicar de forma directa, sent la cinquena opcional. 
 

- Solar tèrmica: producció d’ACS i contribució a calefacció 
- Solar Fotovoltaica: producció d’electricitat. 
- Geotèrmica: Climatització de la vivenda. 
- Biomassa: calefacció de la vivenda. 
- Eòlica: electricitat. 

 
L’alumnat haurà de posar tots els coneixements adquirits i reflexionar sobre els sistemes que 
proposarà en el mapa conceptual. 
 
A continuació es mostra un mapa conceptual a mode d’exemple: 
 

 
 

Dibuixat amb el CmapTools
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9. Les energies renovables a Tecnologia Industrial I. 
 

9.1. Introducció. 
 
Un cop acabada l’etapa obligatòria, l’alumnat té la possibilitat de seguir els seus estudis 
tecnològics en l’etapa del Batxillerat. Aquesta nova etapa té uns objectius i unes competències 
diferents a l’etapa de l’ESO. 
 
A grans trets, podem definir que la finalitat de la tecnologia industrial a Batxillerat és: 
 

- Fomentar aprenentatges i desenvolupar capacitats que permetin la comprensió 
d’objectes, processos i sistemes tècnics. 
 

- Adquisició de cultura tecnològica, entesa com la capacitat de comprendre i emprar 
diferents tecnologies, interrelacionar-les i fer servir els diferents procediments que li són 
propis. 
 

- Aprendre a utilitzar i treballar els procediments de la tecnologia i adquirir una visió 
global integrada. 

 
Les competències específiques també canvien, i és per això que cal que contextualitzar bé on 
es poden emmarcar els recursos d’ESF. A continuació es defineixen els continguts curriculars i 
els criteris d’avaluació establerts pel Decret 142/2008. 

 
9.1.1. Continguts curriculars. 

 
- Relacionar i comparar els conceptes d’energia convencional i d’energia renovable. 

 
- Descriure els principals sistemes d’aprofitament energètic amb fonts renovables. 

 
- Descriure i valorar els beneficis que implica l’ús de les energies renovables. 

 
- Descriure els aprofitaments energètics de les energies alternatives. 

 
- Identificar i descriure els elements característics de les centrals elèctriques que utilitzen 

energies alternatives. 
 

- Valorar la necessitat del desenvolupament sostenible i d’incorporar hàbits d’estalvi 
energètic en la conducta habitual com a respecte al medi ambient. 

 
9.1.2. Criteris d’avaluació.  
 

- Avaluar críticament les repercussions socials, econòmiques i mediambientals de la 
utilització de fonts d’energia renovables per produir energia elèctrica i suggerir 
possibles alternatives de millora de la seva eficiència. 
 

- Descriure les fonts d’energia alternatives més habituals, identificar-ne les propietats i 
analitzar-ne l’adequació a la producció d’energies elèctrica i calorífica. Valorar el seu ús 
com a alternativa a les fonts d’energia no renovables. 

 
- Reconèixer els processos d’obtenció de l’energia elèctrica de les fonts renovables i 

d’aprofitament dels residus sòlids urbans (RSU), així com valorar la necessitat d’aplicar 
mesures d’eficiència energètica i adoptar actituds de consum responsable per a l’estalvi 
energètic. 

 
- Comparar, a partir d’informació adequada, els rendiments de les centrals elèctriques de 

fonts d’energia renovables amb els rendiments de les centrals elèctriques 
convencionals. 
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- Identificar els components i els mecanismes que componen les centrals solars, 
eòliques, geotèrmiques i mareomotrius, així com els elements funcionals de les 
instal·lacions per a la producció de biocombustibles i la posterior generació 
d’electricitat. 

 
- Descriure els processos d’obtenció d’energia elèctrica a partir de les fonts d’energia 

renovables i els d’aprofitament dels RSU. 
 

-  Utilitzar un vocabulari tècnic apropiat per descriure els components, els processos i els 
sistemes tecnològics implicats en la utilització de fonts d’energia renovables i en 
l’aprofitament dels RSU. 

 
9.1.3. Relació amb altres assignatures. 

 
La tecnologia industrial esdevé un espai d’integració i de treball interdisciplinari respecte de les 
altres matèries de modalitat de ciències i tecnologia, sobretot amb connexions molt estretes 
amb: 

- La comunicació i l’argumentació de dades i idees oralment i per escrit i la lectura crítica 
de textos divulgatius i de retalls de premsa estan relacionades amb els continguts de 
llengües i de les ciències per al món contemporani. 

 
- La descripció del funcionament dels diferents tipus de centrals elèctriques de fonts 

reversibles i de les successives transformacions energètiques que hi tenen lloc està 
lligada a les matèries de física i de ciències per al món contemporani. També, la 
notació i el llenguatge emprats per descriure els processos i els esquemes de 
components de les centrals fotovoltaiques i dels parcs eòlics són compartits amb les 
matèries de física i electrotècnia. 

 
- L’estudi de l’efecte hivernacle i dels principis de funcionament de les centrals 

geotèrmiques i mareomotrius té molts punts en comú amb les ciències de la Terra i 
mediambientals i les ciències per al món contemporani. 

 
- La descripció dels diferents processos per obtenir energia de la biomassa i per aprofitar 

els RSU està lligada a les matèries de química i biologia. 
 

- L’estudi de la utilització de les fonts renovables al llarg del temps es relaciona amb la 
història. 

 
9.2. Recursos. 

 
9.2.1. Blogs d’energies renovables. 

 
Per la UD d’energies alternatives es necessiten aproximadament 14 hores. D’aquestes 14 
hores, en dedicarem 10 a fer un Blog sobre les energies alternatives. Específicament, 
analitzarem els continguts de les energies alternatives. Aquests són:  
 

 Centrals solars 
 Sistemes d’aprofitament 
 Centrals termosolars 

• Centrals amb col·lectors distribuïts (DCS, Distributed Collector System) 
• Centrals solars de torre central (CRS, Central Receiver System) 

 Sistemes d’aprofitament d’energia solar de baixa temperatura 
• L’efecte hivernacle 
• Sistemes d’aprofitament 
• Sistemes passius. Arquitectura bioclimàtica 
• Sistemes actius 
• El col·lector o captador 

 Conversió fotovoltaica 
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 Centrals geotèrmiques 
  Tipus de centrals 
  Aprofitaments geotèrmics 

 
 Centrals eòliques 

 Tecnologies per a l’aprofitament del vent 
 Tipus d’aeroturbines 
 Parts d’una aeroturbina 

 Tipus d’aerogeneradors 
 Aerogeneradors d’eix vertical 
 Aerogeneradors d’eix horitzontal 

 Parcs eòlics 
 Situació del sector eòlic 

 
 La biomassa 

 Processos físics 
 Processos termoquímics 
 Processos bioquímics 

 Producció d’energia elèctrica 
 Biocombustibles 

 
 Centrals mareomotrius 

  L’energia de les marees 
 L’energia de les ones 
 L’energia tèrmica dels oceans 

 
Cada color correspon a un grup de treball i tema a tractar.  
 
Sessió 1 i 2 
 
Els alumnes disposaran de dues hores de classe per preparar, en grup, el tema que se’ls hi ha 
assignat. S’hauran de repartir les tasques i els punts per buscar i seleccionar la informació. 
 
Sessió 3 
 
Un cop transcorregudes aquestes dues sessions, el professor anirà grup per grup per avaluar 
la qualitat de la informació recopilada. Se’ls haurà d’orientar en la recerca i selecció de la 
informació  
 
Sessió 4 i 5 
 
Un cop tinguin la informació seleccionada i consensuada amb el professor, hauran de fer un 
Blog. Aquest Blog haurà se ser accessible tant als companys de grup com als companys de 
classe. 
 
Sessió 6, 7, 8 i 9 
 
En cadascuna d’aquestes sessions els grups hauran d’exposar el seu treball a la resta dels 
companys. Un cop hagin exposat, la resta de la classe els hi podrà fer preguntes que hauran 
de respondre per defensar allò que han fet. Hauran de parlar tots els membres del grup en 
l’exposició 
 
Sessió 10 
 
S’avaluarà a tota la classe de forma individual per veure el resultat d’aquesta activitat. 
 
Si el 60% de la classe respon a les preguntes d’un examen que segueixi els criteris d’avaluació 
establerts a l’inici d’aquest apartat, la prova serà valorada de forma positiva. 
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9.2.2.  Calcula la instal·lació solar FV de la teva escola. 

 
Es proposa una activitat utilitzant la metodologia de l’ABP, on es pretén que l’alumnat adquireixi 
o aprengui durant el procés de la resolució del problema i que aquest estigui ben contextualitzat 
amb l’activitat que es vol fer. 
 
A continuació es mostren les fases del procés: 
 
Primera fase : presentació del problema 
 
El problema que s’ha de plantejar ha de ser derivat d’una situació real que l’alumnat el vegi 
proper i desperti el seu interès. A la mateixa vegada, el problema ha de respondre als objectius 
propis de la UD en qüestió i s’ha d’adaptar a la diversitat que tindrem en l’aula. Per fer la 
presentació del problema, podem utilitzar una presentació, un vídeo, una lectura... 
 
Segona fase: delimitació del problema 
 
Un cop està presentat i identificat el problema, ens hem d’assegurar que l’alumnat ha entès que 
s’espera d’ells i que tenen clars els objectius que han d’assolir amb aquesta activitat. Per tant, 
és molt important que l’alumnat, primer de forma individual i després en el context del grup al 
qual es pertanyi, identifiqui els coneixements previs que tenen en relació al problema, i quins 
són els aspectes que desconeixen. Aquest últim punt és l’aspecte més important que hauran de 
fer, que serà el de fer les preguntes clau que els permeti resoldre el problema.   
 
Tercera fase: planificació. Delimitació de recursos i accions 
 
Podem recordar que un dels objectius de l’ABP és que l’alumnat desenvolupi les habilitats 
d’investigació i la capacitat de dissenyar processos de recerca. En aquest cas, hauran de 
seleccionar aquella informació que els serà útil, determinar les fonts fiables d’informació i quins 
passos s’han de fer per accedir-hi. Conclusió: em de planificar el procés, decidir quines accions 
s’han de fer i pensar en els recursos que cal utilitzar per guiar-los a una possible solució del 
problema. 
 
Cada grup haurà d’elaborar una llista de tasques i s’haurà de repartir la feina entre els 
membres de cada grup. Les tasques del professorat han de respondre els següents aspectes: 
 

- Guiar a l’alumnat en la recerca d’aquella informació que els pot permetre resoldre el 
problema. 

- Facilitar una guia amb els recursos preseleccionats per aquesta activitat. 
- Determinar la organització de les feines i les accions. 

 
Quarta fase: treball individual  
 
És important l’autonomia personal de cada membre del grup, doncs cada integrant ha de fer la 
feina que se li ha assignat. Per fer-ho més eficient, seria bo discutir sobre l’assignació de les 
tasques de cada membre fins que el grup arribi al consens. D’aquest forma cadascú serà 
responsable de la seva tasca i aquesta ha de permetre que s’assoleixi l’èxit com a grup. 
 
Cinquena fase: treball de grup. Cooperació i aplicació  
 
La feina fet de forma individual s’haurà de presentar als diferents components del grup. Per 
tant, s’haurà de presentar el resultat del treball individual als companys de grup perquè aquests 
puguin entendre els resultats que se’n deriven. Aquesta interacció facilita l’avaluació mútua i 
l’aprenentatge mutu, i pot incidir en la feina individual d’un membre del grup per millorar el 
rendiment. 
 
En la fase final, tots els membres del grup hauran de participar en la presentació a la resta dels 
seus companys de classe del resultat del seu projecte, argumentant les conclusions a les que 
han arribat i el perquè. 
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I. La clau del problema 
 
L’institut s’ha de remodelar en més del 50% i, segons la normativa actual, aquesta remodelació 
ha d’incloure una instal·lació solar fotovoltaica de 6,25 KWp, amb una potència mínima 
d’inversor de 5 KW. 
 

II. Desenvolupament didàctic 
 
Primera fase : presentació del problema 
 
La presentació del problema la fa el professor, explicant les necessitats de la remodelació de 
l’institut. Aquesta remodelació està subjecta a una normativa, i aquesta normativa ens obliga a 
instal·lar ESF a l’institut. 
 
L’alumnat s’haurà de repartir en grups (el més heterogenis possibles ) de 4 persones, i han de 
ser capaços d’entendre, primer, i explicar, després, la naturalesa del problema. 
 
Segona fase: delimitació del problema 
 
Per tal d’assegurar la comprensió del problema, abans d’explicar la situació estudiada a la resta 
de components del grup, cada alumne o cada parella haurà d’omplir una fitxa que respon a les 
principals preguntes relacionades amb el problema. 
 
Tercera fase: planificació. Delimitació de recursos i accions 
 
En aquesta fase l’alumnat ha de:  
 

- Repartir-se les tasques de recerca (quines preguntes correspon resoldre a cada 
component del grup o parella) amb ajut o no del professorat.  
 

- Tenir molt clar què és el que s’espera d’ells, la mena de document que ha d’elaborar, el 
grau de concreció de les respostes.  

 
Quarta fase: treball individual  
 
L’alumnat ha de conèixer el pla de treball per la seva organització. És important haver delimitat 
el que s’ha de cercar, ja que a Internet hi ha tanta informació, que sovint costa seleccionar-la. 
 
S’ha de demanar als nois i les noies que, en finalitzar el procés, elaborin les conclusions 
personals, és a dir, que escriguin les respostes que han elaborat a les preguntes que havien de 
resoldre, mitjançant un qüestionari, una graella, un mapa conceptual o un resum. 
 
Cinquena fase: treball de grup. Cooperació i aplicació  
 
En aquesta fase s’interacciona amb la resta dels companys de grup, per veure si tothom 
segueix les indicacions donades pels professors i ningú se’ns ha perdut. És també el moment 
de fer una reflexió i veure el grau de participació dins del grup, si el treball individual ha aportat 
coses als companys/es de grup i també si s’ha après dels altres companys. 
 

III. Temporització prevista 
 
A continuació es mostra un exemple de la temporització que es pot dur a terme per fer aquesta 
activitat: 
 
Sessió 1 (1h): 
 

- Determinar el número de mòduls que configurarà el sistema 
- Determinar la connexió d’aquest mòduls (sèrie i paral·lel) 
- Determinar l’equip inversor de la instal·lació  
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Sessió 2 (1h): 
 

- Càlcul de la producció solar de la planta 
- Dimensionat del sistema d’emmagatzematge (equips i autonomia) 

 
Sessió 3 (1h): 
 

- Dimensionar els cables de la instal·lació 
- Dibuixar l’esquema unifilar 
- Dibuixar el plànol de la vista en planta de la instal·lació 

o Nota: el que no s’acabi s’haurà de fer a casa 
 
Sessió 4 (1h): 
 

- Preparar la memòria 
- Preparar la presentació 

o Nota: el que no s’acabi s’haurà de fer a casa 
 
Sessió 5 (1h): 
 

- Presentació del treball realitzat. 
 

IV. Material per l’alumnat 
 
Sessió 1 
 
L’institut s’ha de remodelar en més del 50% i, segons la normativa actual, aquesta remodelació 
ha d’incloure una instal·lació solar fotovoltaica de 6,25 KWp, amb una potència mínima 
d’inversor de 5 KW. 
 
Ja que s’ha de fer aquesta instal·lació, també s’ha pensat que es pugui emmagatzemar 
l’energia generada amb una autonomia de dos dies per utilitzar-la com un endoll més en el cas 
de quedar-nos sense electricitat provinent de la xarxa. 
 
Realitzeu un projecte (dossier) amb tots els aspectes necessaris que permetin dimensionar i 
executar la instal·lació requerida, tenint en compte els requisits de disseny del CTE i la 
normativa de seguretat del REBT. 
 
Podeu resoldre aquest requeriment?  
 

 
 

Imatge: SMA Ibèrica 
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Es demana: 
- Elaborar un informe amb el disseny de la instal·lació solar FV. 
- Aquest informe ha d’anar acompanyat amb plànols. 
- Es seguirà la metodologia de l’ABP, seguint les fases que s’han d’anar assolint després 

d’una cerca i selecció d’informació. 
- Tot i que es treballarà en grup, l’informe final i les tasques plantejades es resoldran de 

forma individual. 
- La memòria s’entregarà acompanyada d’una presentació multimèdia a la resta dels 

companys/es.  
 
Problemes: 

- No sabem ni quants mòduls ni de quina potència. Els hem d’escollir. 
- No sabem com es connectaran els mòduls a l’equip inversor. Agrupacions en sèrie i 

paral·lel. 
 
En l’Annex II es troba el material de suport necessari que et guiarà alhora de fer la recerca de 
la informació.  
 
Cerca la informació que et falta i omple les següents taules.  
 

MODUL FOTOVOLTAIC :  
1).-  Dades Generals dels mòduls : 

Dimensions (L x A  x a)  
Pes  
Tipus de cèdula    
Nombre de cèdules per mòdul  
Cara Frontal  
Cara Posterior  
Marc  
Caixes de connexió  
2).-  Funcionament  en condicions Standard de mesura STC (Irradiància de 1000W/m2 amb un 
espectre solar de  AM1.5G  i Temperatura de 25°C) 
Potencia de pic nominal (PMAX)   
Tensió en el punt de màxima potencia (VMPM)  
Intensitat en el punt de màxima potencia (IMPM)  
Tensió de circuit obert (VOC)  
Corrent de curtcircuit (ISC)  

3).-  Característiques tèrmiques : 

Coeficient de temperatura de ISC  
Coeficient de temperatura de VOC  
4).-  Altres dades : 
Tensió màxima admissible  
Rati de potència  

 
 
 Inversor    Potència nominal AC unitària kW  
 Nº total inversors   Potència màxima AC  unitària  KwP  
Nº de series  per inversor  Tensió màxima (V)  
Nº de mòduls en sèrie  Tensió mínima (V)  
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Sessió 2 
 
Ara que ja sabem quants mòduls configuren la nostra instal·lació, calcula la producció 
d’electricitat que serà capaç de generar la nostra instal·lació. 
 
Recorda que la nostra instal·lació es troba ubicada a Barcelona, i segons el CTE la radiació 
rebuda és la de la següent taula: 
 

 
 

Taula 3.1 del document DB_HE5 (CTE-RD314/2006) 
 
Determina els components necessaris de la nostra instal·lació perquè tingui una autonomia de 
dos dies. 
 
Sessió 3  
 
Ara que ja tenim definida la nostra instal·lació, hem de: 
  

- Dimensionar els cables de la instal·lació, tenint en compte el REBT. 
Per fer aquests càlculs et pots ajudar amb els annexes del REBT. 
Abans de per l’esquema unifilar, fes una taula amb tots els components que 
apareixeran en l’esquema. 
 

- Dibuixar l’esquema unifilar. 
Recorda tot el que has après sobre l’electricitat, la simbologia dels elements i dels 
circuits elèctric. 
 

- Dibuixar el plànol de la vista en planta de la instal·lació (ha d’estar a escala). 
Et pots ajudar amb la vista del Google Maps per fer la planta de l’institut. Sinó, fes sol la 
zona on s’ubicarà la instal·lació. 
 
Nota: per fer els plànol, podeu utilitzar el software SeeThecnical ( el podeu obtenir en 
aquest enllaç: http://see-technical.archivospc.com/ ). 

 
 
Sessió 4  
 
Un cop tenim tota la documentació preparada, ja podem muntar la memòria o projecte amb les 
eines ofimàtiques necessàries. 
 
Recursos Web: 
 

- ICAEN (http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen). 
- Informació de mòduls FV: http://www.modulosfotovoltaicos.com/  
- REBT: http://www.electrotecnica.org/2009/08/reglamento-electrotecnico-para-baja.html  
- Producció solar FV: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#   

 
Sessió 5  
 

- Presentació del treball realitzat. 
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10. Resultats esperats. 
 
Amb la creació dels recursos objecte d’aquest TFM, s’ha perseguit dos objectius de forma 
indirecta: 
 

1) Captar l’atenció de l’alumnat perquè millori el seu rendiment acadèmic. Es vol generar 
un bon clima a l’aula que permeti a l’alumnat involucrar-se i ser el protagonista del 
procés d’E/A, interactuant tant amb la resta dels companys/es com amb l’entorn que 
l’envolta. 
 

2) Introduir l’ESF mitjançant la metodologia de l’ABP, utilitzant una sèrie de recursos que 
es poden utilitzar en sentit transversal, des de fer càlculs amb mòduls FV (igual que 
amb les piles a 2n d’ESO) fins a cobrir la demanda d’una llar fent els càlculs necessaris 
per determina el consum i l’autonomia. 

 
Les activitats proposades i la metodologia de cada activitat, vol fomentar les seguents habilitats 
en l’alumnat: 

- Treball en grup interaccionant amb els companys/es. 
- Aprendre a través de la recerca d’informació. 
- Planificació del temps alhora de plantejar un problema/projecte. 
- Expressió oral i escrita per part de l’alumnat. 

 
Els recursos generats no s’han pogut provar amb l’alumnat, però l’objectiu és anar-los introduint 
i veure si hi ha una millora en el rendiment acadèmic. Si el rendiment acadèmic de l’alumnat  
augmenta, els recursos i la metodologia estan ben estructurats. En canvi, si el rendiment de 
l’alumnat baixa, vol dir que no s’ha preparat lo suficientment bé (ni els recursos ni la 
metodologia). 
 
Per finalitzar m’agradaria dir que els recursos proposats (i la seva metodologia) ocupen una 
mica més de temps, tant en les programacions de les sessions per par del professorat, com 
l’execució a l’aula. Això vol dir que no podem fer tots els continguts que es podrien fer 
mitjançant la metodologia tradicional de la classe magistral.  
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11. Algunes conclusions. 
 

L’objectiu d’aquest TFM ha sigut la generació de recursos d’ESF a tots els cursos o nivells de 
l’etapa d’educació obligatòria (ESO) i post obligatòria (Batxillerat) on hi tenen cabuda. A grans 
trets, es pot dir que els currículums no parlen gaire d’ESF, però s’ha cregut adient relacionar 
d’altres matèries que si hi tenen cabuda, com per exemple l’electricitat, i integrar aquests 
continguts. 
 
Un cop acabat el període del Pràcticum, la reflexió personal em va fer veure que gran part de 
l’alumnat no tenia ni l’actitud adequada ni l’interès adequat. És per això que, coincidint amb el 
segon quadrimestre del màster, quan vam començar a aprofundir en les diverses metodologies 
que es poden aplicar en l’àmbit de Tecnologia, vam descobrir un nou ventall de possibilitats 
alhora de planificar des d’una sessió de classe a una macroprogramació de curs. 
 
Amb aquest punt de partida, s’ha analitzat la metodologia emprada majoritàriament amb les 
noves metodologies basades en el treball cooperatiu i l’ABP. Com que majoritàriament s’utilitza 
la classe magistral, s’ha decidit incidir més en les altres metodologies alhora de crear nous 
recursos. 
 
De les metodologies, diria que no n’hi ha cap que serveixi ni per tots els professors/es ni per 
tots els alumnes/as, ja que tots canviem amb el pas del temps.  Hem de fer servir aquelles que 
generin un bon clima a l’aula, aquelles que facin a l’alumnat el protagonista del seu procés 
d’E/A, i els ajudi a desenvolupar-se i integrar-se com a persones immerses en la nostra 
societat. Per això, considero molt positivament el coneixement de diverses metodologies, ja 
que aquestes esdevindran eines pedagògiques pel professorat, que escollirà aquelles que 
consideri oportunes en funció del grup classe. Com a eines, quantes més n’utilitzem, millors 
resultats obtindrem. 
 
Per finalitzar m’agradaria parlar del handicap més gran que s’observa, la poca experiència per 
part del professorat amb les metodologies de l’ABP.  Com a futurs docents, no ens han de fer 
por els canvis ni el provar de fer canvis, doncs amb la suma de petites activitats o proves com 
les que es mostren en aquest TFM, de ben segur que acabarem dominant més d’una 
metodologia. 
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13. ANNEX I. Problemes de la UD d’instal·lacions en els habitatges. 
 
Entenem per instal·lacions de l’habitatge el conjunt d’elements encarregats de subministrar i 
distribuir l’aigua, l’energia i les comunicacions. 
 
Per tant, es proposen una sèrie de problemes perquè l’alumnat aprengui sobre les instal·lacions 
dels habitatges, extrets de la UD d’instal·lacions en els habitatges, de l’editorial McGraw-Hill: 
 

1. Instal·lacions en general 
 

a. Fes una relació de les instal·lacions que hi ha a casa teva i assenyala la funció 
que fa cada una.  

 
b. Després agrupa-les en instal·lacions: 

i. De consum d’energia. 
ii. De comunicacions. 
iii. De satisfacció de les condicions higièniques. 

 
2. Instal·lacions d’aigua 

 
a. Quina és la principal exigència que ha de complir la xarxa d’aigua sanitària? 

 
b. Investiga les característiques principals de la captació, tractament i distribució 

del subministrament d’aigua del teu municipi i fes-ne un petit informe. 
 

c. Fes una llista dels aparells sanitaris instal·lats a casa teva, indicant si utilitzen 
aigua freda o calenta. 
 

d. Quins són els principals elements de la instal·lació d’aigua. 
 

e. Quina és la funció d’una clau de pas. 
 

f. Explica el funcionament dels sifons. Ajuda’t d’un dibuix. 
 

g. Enumera les raons que justifiquen la utilització de les canonades de PVC a les 
xarxes de sanejament. 

 
3. Instal·lacions de gas 

 
a. Relaciona els avantatges i els inconvenients d’utilitzar gas combustible en lloc 

de llenya o carbó, per satisfer les necessitats de calor en un habitatge. 
 

b. Quins són els gasos combustibles més utilitzats? Explica com es distribueixen 
fins als habitatges. 

c. Descriu la instal·lació de gas de casa teva: tipus de gas, claus de pas i 
localització, gasodomèstics, canonades, ventilació dels locals, comptador de 
gas (si n’hi ha), etc. 
 

d. En una estança sense reixetes de ventilació s’hi poden instal·lar 
gasodomèstics? Per què? 

 
e. Quina és la principal característica d’un gasodomèstic de circuit estanc? 

 
f. Si a casa teva utilitzeu gas canalitzat, agafa un rebut del gas i detalla els punts 

següents: període facturat, tipus de gas, tarifa i conceptes facturats. 
 

g. Que cal fer si en entrar en una casa sentim olor de gas? 
 



     Annex I 

Recursos d’energia solar fotovoltaica per l’ensenyament a l’assignatura de Tecnologia 45 
 

4. Instal·lacions d’electricitat 
 

a. Anomena tres o quatre raons del perquè l’electricitat és la font d’energia més 
utilitzada a la majoria d’habitatges. 
 

b. Què és el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió? 
 

c. Quina és la funció de la instal·lació d’enllaç? Enumera’n els components. 
 

d. Un frigorífic de 200 W de potència funciona 8 hores al dia. Calcula l’energia que 
consumeix cada dos mesos (1 mes = 30 dies) i la seva despesa si el preu del 
kWh és 0,08 euros. 
 

e. Observa el quadre de comandament i protecció de casa teva i contesta les 
preguntes següents: 

i. a) Quins aparells hi ha instal·lats? 
ii. b) Quina potència teniu contractada? 
iii. c) A quin grau d’electrificació correspon? 
iv. d) El nombre de circuits es correspon amb el grau d’electrificació? 

 
f. Calcula la intensitat nominal In de l’ICPM que s’ha d’instal·lar en un habitatge 

que ha contractat una potència de 5,75 kW, si està alimentada a 230 V. 
 

g. Un circuit interior connectat a 230 V està protegit per un PIA de 10 A. Què 
passarà si hi connectem una estufa de 2,5 kW? Què haurem de fer perquè 
l’estufa funcioni correctament? 
 

h. La rentadora elèctrica s’ha de connectar a un endoll amb presa de terra? Per 
què? 
 

i. Quina diferència hi ha entre un interruptor de control de potència màxima 
(ICPM) i un interruptor diferencial (ID)? 

 
5. Instal·lacions de calefacció i climatització 

 
a. Explica la diferència entre calefactar, refrigerar i climatitzar un habitatge. 

 
b. Descriu el sistema de calefacció de casa teva. 

 
c. Explica en què es fonamenta un sistema de calefacció per aigua calenta. 

Enumera’n els components. 
 

d. Descriu la funció dels elements de regulació i control d’un sistema de 
calefacció. 
 

e. Per a què serveix la bomba de calor? 
 

6. Estalvi energètic i energies renovables. 
 

a. Raona per què estalviar energia implica contaminar menys el medi ambient. 
 

b. Indica tres maneres d’estalviar aigua, gas i electricitat que siguis capaç 
d’aplicar a casa teva. 

 
c. Busca informació sobre els panells solars i redacta un petit treball amb els 

punts següents: 
i. Principi de funcionament i tipus. 
ii. Aplicacions. 
iii. Principals elements d’una instal·lació solar per l’obtenció d’ACS en un 

habitatge. 
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14. ANNEX II. Material de suport per dimensionar la instal·lació FV de l’escola. 
 
A continuació es faciliten documents de suport alhora de dimensionar la instal·lació solar FV de 
l’escola: 
 

 Fabricants nacionals de mòduls fotovoltaics. Pots navegar per les seves pàgines web i 
buscar les característiques tècniques dels mòduls que es demanen (no és necessari 
utilitzar fabricants nacionals si no es vol): 

 
- Atersa:  

o http://www.atersa.com/categoriaproductos.asp?param=1  
 

- BP Solar:  
o http://www.bp.com/genericsection.do?categoryId=4312&contentId=7035134  

 
- Isofotón: 

o  http://www.isofoton.com/soluciones-
energeticas/productos/fotovoltaica/modulos/  
 

- Siliken: 
o http://www.siliken.com/productos_servicios  

 
- Instalaciones Pevafersa: 

o  http://www.pevafersa.com/?q=en/content/productos  
 

 Fabricants nacionals d’equips inversors. Pots navegar per les seves pàgines web i 
buscar les característiques tècniques que es demanen (no és necessari utilitzar 
fabricants nacionals si no es vol): 

 
- Ingeteam: 

o http://www.ingeteam.com/   
 

- Greenpower: 
o http://www.greenpower.es/html/productos.php?idLang=1 

 
- Powerelectronics: 

o http://www.powerelectronics.es/inversores_solares/index.php?idioma=es  
 

 Per fer el càlcul de la producció solar fotovoltaica, et pots ajudar dels següents 
documents:  

 
- Simulador online per calcular la producció solar FV:  

o http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#   
 

- Atlas de radiació solar a Catalunya. Edició 2000: 
o http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/Activit

ats%20i%20dades%20energetiques/Arxius/monografic12.pdf  
 
 
 


