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1- INTRODUCCIÓ 

El projecte neix dels reiterats cops que havia sentit dir que cada cop hi havia menys 
alumnes que triessin o es decantessin pels estudis de la branca de tecnologia, i que potser era 
per que vist des de fora les matèries de la tecnologia no engresquen gaire. 

Plantejar-me el perquè no les veuen motivadores, em va fer pensar que potser seria 
per la disparitat de matèries que s’hi imparteixen, que els alumnes no veien gaire la connexió 
entre elles.  

Bo i que el fer projectes anima bastant, ja que manipulen, construeixen, es fan els 
projectes seus, surten de l’aula normal, etc. potser també els hi manca aquesta connexió entre 
ells, i potser fa que l’alumne ho vegi mes abstracte, i que vegi que cada projecte es com 
començar des de zero 

També passa quelcom similar en el pas de ESO a Batxillerat, que un tant per cent no 
menyspreable deixa la branca de tecnologia. 

Un dels altres problemes que travessa la branca de tecnologia, es la minsa participació 
de les noies, fet que ja des de la UPC s’intenta engrandir, però des del meu punt de vista, 
aquesta aposta i intent de canalitzar les estudiants, s’ha de fer de mes petits, ja que es llavors 
quan comencen a conèixer els que els hi agrada, i per tant es el moment d’intentar 
suggestionar aquest gustos. 

A mes el projecte s’adapta a dos punts que reiteradament el currículum demana, tant 
en ESO com en Batxillerat; 

- Que es facin pràctiques de la teoria que s’explica classe. 

- Que tingui una connexió amb el mon de l’habitatge. 
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2- DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 Segons dades extretes de www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas, podem 
veure com els estudiants que a 1er de batxillerat han escollit la branca tecnològica ha anat 
baixant paulatinament a un ritme bastant fort. 

Pitjor es si ens fixem en les estudiants que han escollit la branca de tecnologia. Ja no 
nomes el tant per cent es molt baix, menor a un 5%, sinó que a mes també ha anat baixant a 
un ritme també preocupant. 

 

  

 

Encara que no s’han pogut aconseguir els tants per cent d’alumnes que a 4art d’ESO 
escullen les optatives tecnològiques, veient els alumnes que escullen la branca tecnològica a 
1er de batxillerat, poden intuir que també ha anat minvant al llarg dels cursos. 

L’aplicació del projecte es des de 1er d’ESO fins a primer de Batxillerat, en alguns 
projectes de les assignatures i optatives de Tecnologia. 

Hem de tenir en compte que aquest projecte no està orientat un institut o cas particular, 
sinó mes aviat es un avantprojecte que qualsevol institut pot implementar al seu cas particular, 
depenent de la seva realitat. 

S’ha buscat si hi han precedents de projectes amb un plantejament tant a llarg plaç 
com aquest , i no s’han trobat. 
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3- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

La solució que es proposa passa per crear un conjunt de projectes amb continuïtat que 
acompanyi  cada curs a l’alumne. 

La paraula clau seria “continuïtat”. Continuïtat en el sentit que, en el fons, es tracta d’un 
gran projecte, que engloba un conjunt de petits projectes que es realitzen de manera individual.  

El projecte global es la construcció, en fusta, d'una maqueta d'una casa amb alguns 
elements propis d'una casa real, com es sistemes d'iluminació, portes automàtiques de pàrking, 
etc. On podem extreure com a petits projectes l'electrificació de la casa, la construcció de la 
porta automàtica, el disseny i construcció de l'electrònica de control, etc. 

Els projectes individuals tenen un inici i un final dins de cada trimestre, i no cal esperar 
al següent trimestre per a que el projecte tingui fi i es vegin els resultats. Aquets projectes 
sempre s’apliquen sobre la “base” de la casa, així tots ens connecten i complementen el 
projecte final. 

D’aquesta manera a cada curs van avançant cap a aquest projecte global, bo i que 
cada petit projecte te una finalitat i un final, d’acord amb la matèria que s’està exercint a classe i 
determinada en el currículum. 

El projecte global es construir una casa amb tot el que suposa; estructura, enllumenat, 
mecanismes, controls, materials , plànols, etc. 

El fet de que el projecte va acompanyant el temari que s’explica a classe, ens dona la 
possibilitat de relacionar el nou coneixement amb elements que ells ja coneixen. A mes, 
l’aplicació d’aquest en una maqueta d’una casa, te una directe relació amb la realitat 
quotidiana. 

Aquest fet també ens obliga a relacionar el ritme del projecte, en l’aspecte del disseny i 
construcció, amb els coneixements que es van adquirint a classe. Aquest fet es molt positiu, ja 
que aconseguirem facilitar l’assimilació dels nous conceptes, ja que ho podran visualitzar en la 
complementació de la casa. 

Destacar que aquest projecte no acapararà tots els projectes que es fan a l’ESO i 
Batxillerat, ja que s’ha adaptat els projectes i quan es fan a com va avançant el temari que 
s’ensenya a classe. Per tant, hi ha trimestres que el temari que s’explica a classe no permet fer 
un projecte que es pugui  

Mirant el temari segons Decret, es poden treure un seguit de projectes relacionats amb 
l’habitatge que es poden encaixar en el projecte de la casa, per a arribar a un projecte mes 
gran i amb mes sentit. 
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3.1- Grups o individual 

L’execució del projecte es proposa en grups de 2 a 3 alumnes. D’aquesta manera els 
alumnes aprenen a treballar en grup, consensuar idees, repartició de feines, alhora que 
alleugerim la càrrega tant d’emmagatzemament dels projectes dins de l’escola, com de la 
càrrega econòmica. Alhora, el fet de treballar en grup, ens lligarà mes als alumnes a continuar 
dins del projecte, ja que sinó deixarien coix al grup. 

L’organització de grups la pot fer el professor, si vol equiparar grups i fer-los mes 
homogenis, o es pot deixar als alumnes que els formin. Al ser grups que es formen al primer 
trimestre de 1er d’ESO, tenim la avantatge de que els alumnes encara no han fet lligams forts 
entre ells, i tindrem menys problemes alhora de formar els grups, a mes que ajudarà a fer els 
nous lligams i homogeneïtzar el grup-classe. 

 

 

3.2- Noies i el projecte 

El fet de plantejar aquesta diferencia entre noi i noies es generalitzar, pràctica 
incorrecte però necessària, ja que aquest projecte no estat pensat per  un institut concret. 

Generalitzant, i sense voler caure en cap sexisme, podem dir que  les noies els hi 
atrauen mes un tipus de projectes que uns altres, es a dir, es senten mes identificades amb 
projectes constructius que veuen a la vida quotidiana, i en canvi mes allunyades de projectes 
electrònics abstractes. 

 Una de les possibilitats que ens permet el projecte es que les noies s’identifiquin amb el 
projecte, sector amb forta mancança en el mon tecnològic.  

 Al tractar-se d’una casa i de les possibilitats de disseny interior i exterior a més de la 
posterior decoració, ens serà mes fàcil “captar” i retenir dins de la branca de la tecnologia a les 
noies dels cursos, ja que generalitzant, es mes proper als interessos habituals de les noies en 
els primers cursos. 

 

 3.3- Atenció a la diversitat 

 Podem treballar l'atenció a la diversitat de dos maneres. 

 La primera manera, i alhora la que dona mes joc degut al caire del projecte, es la 
oportunitat que es ofereix el projecte de poder incrementar o reduir la dificultat del mateix, i així 
poder-lo adaptar tant a alumnes amb dificultat, com a alumnes que necessiten projectes mes 
ambiciosos per a que no se'ls hi facin avorrits. 

 En aquest sentit es fàcil de visualitzar com la majoria dels projectes proposats, com en 
l'elecció del tipus de casa, podem incrementar o reduir de manera molt notable la complexitat 
en el muntatge de la casa base. 

 A mes, al haver-hi models proposats, els alumnes amb dificultats poden optar per a fer 
directament un model i no fer-li modificacions, i d'aquesta manera no haver de dissenyar i 
adaptar els propers exercicis a la singularitat del seu projecte. De mateixa manera, però a 
l'inversa, per a estudiants mes avançats.  

 Segona manera de treballar l'atenció a la diversitat seria aprofitant el treball en grup 
que es proposa, es a dir, alhora de muntar els grups, on podem organitzar grups on els 
estudiants amb dificultats hi puguin trobar recolzament i progressar adequadament  

  

 



Projectes de tecnologia amb continuïtat per a tota l’ESO i Batxillerat (73303)                                                          9 

 

3.4- Plantejament dels projectes per als cursos i trimestres 

 

1er d’ ESO 

  - 1er trimestre, Assignatura: “Tecnologia i el procés tecnològic” 

  - Projecte: Plantejament del projectes i elaboració dels plànols de la casa.   

  

- 2on trimestre, Assignatura: “Disseny i construcció d’objectes” 

  - Projecte: Construcció de la casa 

 

2on d’ ESO 

 - 1er trimestre, Assignatura: “Electricitat” 

- Projecte: Electrificació de la casa 

 

3er d’ ESO 

 - 1er trimestre, Assignatura: “Màquines, mecanismes i estructures”  

  - Projecte: Disseny de la porta automàtica del pàrking 

 

- 2on trimestre, Assignatura: “Projectes tecnològics” 

  - Projecte: Instal·lació de la porta automàtica del pàrking 

 

4art d’ ESO 

 - Optatives de Tecnologia 

  - 1er trimestre, Assignatura: “Electrònica, pneumàtica i hidràulica” 

   - Projecte: Disseny comandament a distància 

   

- 2on trimestre, Assignatura: “Control i automatització” 

   - Projecte: construcció i instal·lació del comandament a distància 

 

  - 3er trimestre, Assignatura: “L’habitatge” 

   - Projecte: Instal·lació d’una placa solar 
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 - Optatives d’Informàtica 

  - 1er trimestre, Assignatura: “Creacions Multimèdia” 

   - Projecte: Fotografia digital 

 

  - 2on trimestre, Assignatura: “Publicació i difusió de continguts” 

   - Projecte: Publicació web 

  

1er  de Batxillerat 

- 2on trimestre, Assignatura: “Màquines i sistemes” 

  - Projecte: Instal·lació d’un generador elèctric 

 

 - 3er trimestre, Assignatura: “Sistemes energètics” 

  - Projecte: Connexió de les cases a una xarxa elèctrica 
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3.5- Definició dels projectes per curs 

 

3.5.1- 1er d’ESO   

A 1er d’ESO el que es pretén es que l’alumne entengui i s’impliqui amb el projecte, 
alhora que aprèn el procés tecnològic. 

 Utilitzi de forma correcte la representació gràfica normalitzada per descriure la casa, 
així com el vocabulari apropiat. 

 Que l’alumnat conegui les eines, les seves utilitats, tècniques i les normes de seguretat 
en l’utilització. 

 Que l’alumne construeixi i conegui els elements estructurals utilitzats. 

 En concret s'espera de l'alumne que: 

 Utilitzi la representació gràfica normalitzada 

 Conegui les eines 

 Construeixi i conegui els elements estructurals utilitzats 

 

 3.5.1.1- 1er trimestre- Tecnologia i el procés tecnològic; eines i materials de la 
tecnologia; Plantejament del projecte i elaboració dels plànols de la casa 

Primerament haurem de presentar el projecte als alumnes, explicar-lis en que 
consisteix i que entenguin que es tracte d’un projecte a llarg termini, però que veuran els fruits 
a cada petit projecte. 

Això es pot fer explicant-li la utilitat que pot tenir en la seva vida quotidiana. Tot això els 
podrà servir per entendre la estructura i funcionament de la casa on viuen. Es fer-ho tot mes 
proper a ells. Desprès podran arribar a casa i comprovar-ho i/o analitzar-ho. 

  Tot seguit dins de l’explicació dels plànols prepararan els mateixos per al disseny sobre 
paper de  la casa.  

Els alumnes tindran un seguit d’alternatives per a poder escollir l’estructura i disseny de 
la casa. D’aquesta manera ells poden de bon inici escollir la forma que agafarà del projecte, 
aconseguint que s’hi hi sentin motivats i involucrats i veure les diferents possibilitats de disseny 
que es poden adoptar en un projecte, entenent els pros i contres. 

 L’estructura de la casa s’intenta assimilar el màxim possible al d’una casa real, per 
això s’han de fer columnes i les parets de fullola. Columnes per a suportar el pes, i les parets 
de fullola per a que entenguin que el pes es suportat bàsicament per les columnes i no per les 
parets. 

Unirem l'estructura de la casa a la fusta base collant cargols que uneixin la fusta base 
amb les columnes. Per això haurem de collar els cargols per sota la fusta base, cap amunt, 
entravessant la fusta base i arribant a la base de les columnes. 

El sostre el farem amb un fusta, i l'unirem a l'estructura de manera que ens permeti 
posar-lo i treure'l de manera senzilla. Per això collarem un cargol a 4 de les principals columnes 
de l'estructura, i deixarem dit cargol 1 cm sobresortit. Alhora a la fusta del sostre, hi farem forats 
de diàmetre superior al dels cargols, i coincidint amb la distribució dels cargols de les 
columnes. 

 Els alumnes poden fer petites modificacions al disseny de les cases que es proposen, 
però sempre sota el vist-i-plau del professor. Aquestes modificacions es recomana que les 
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mides externes de la nova casa no surtin de les mides normals de les cases proposades, per 
tal que hi hagi espai, mes endavant, per a la instal·lació de la resta de components que 
conformen el projecte final de la casa. 

 El disseny de la casa serà exclusivament fet de  fusta, utilitzant diferents gruixos i  
formats de fusta, a mes d'elements de muntatge com puntes i cargols. 

 Es valorarà per part dels alumnes quines eines i tècniques seran les mes adients per a 
poder treballar cada material, tot seguint les normes de seguretat. 

  

 3.5.1.1.1 - Criteris d’avaluació 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Utilitzar de forma correcte la representació gràfica per a descriure el disseny de la 
casa, aplicant correctament la normalització i la simbologia, utilitzant instruments de dibuix. 

- Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller, descriure les propietats 
relacionant-les amb les seves aplicacions i tècniques de treball 

- Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny de la casa, utilitzant 
les eines adients i els processos correctes 

- Identificar els esforços a que esta sotmesa l’estructura de la casa. 

- Conèixer els materials utilitzats i saber-ne les seves propietats, així com entendre el 
perquè utilitzem aquest materials en el projecte, i a la realitat quins materials podríem utilitzar. 

- Verificar que l'alumnat enten el projecte i la seva finalitat, així com la complexitat dels 
projectes tecnològics. 

 - Realitzar el projecte dins de les dates estipulades i amb un nivell acceptable d’acabats 
finals. 

 

3.5.1.2- 2on trimestre- Disseny i construcció d’objectes; construcció de la casa 

En el segon trimestre ja entrarem en la construcció de la casa, la qual farem de fusta. 

Durant la construcció els alumnes experimentaran el fet de construir segon plànols, i 
veure com es va desenvolupant aquella casa que de moment nomes podien visualitzar en l’ 
imaginació o sobre paper. 

 Aquesta es la part mes de taller, ja que tant el disseny com els plànols ja han estat 
definits al primer trimestre, en aquest segon es tractarà de la construcció de la casa, utilització 
de les eines adients i de forma segura, experimentació d'estructures (es poden fer aturades i 
demostrar als alumnes el perquè de les columnes, ja que les parets de fullola no aguantarien 
esforços). 

 La construcció de la casa ens permetrà introduir als alumnes eines i tècniques com la 
serra de fusta (per a tallar les columnes), serra de calar (per a tallar la fusta base, el terra, i el 
sostre), la serra d’arqueta (per a tallar les fulloles de les parets i fer-li les finestres i portes), 
trepant (per tal de fer els forats a la fusta base i bigues per unir-ho amb cargols, així com a la 
fullola per unir-la a les bigues), tornavís (per a collar-ho tot), la llima i el paper de vidre, el cargol 
de taula (per a subjectar les peces a foradar), l’esquadra i el regle de fuster. 
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 3.5.1.2.1 - Criteris d’avaluació 

 Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

 - Saber interpreta els plànols i treure’n conclusions de com serà l’objecte. 

 - Entendre el procés constructiu i seguir-ne els passos. 

 - Conèixer i utilitzar les eines amb seguretat i confiança, sabent-ne les seves qualitats, 
aplicacions i perills, per a poder-les utilitzar de manera correcta, buscant per a cada aplicació 
quina eina s’adapta millor, i sempre tenint en compte les normes de seguretat pertinents  

 - Finalitzar el projecte dins de les dates establertes i amb un nivell d’acabats mínim 

 

3.5.1.3 - Com s’adapta aquest primer curs al currículum; 

A primer d’ESO es pretén que l’alumne comenci a treballar seguint el procés tecnològic, 
cosa que es evident  en el fet de dissenyar els plànols de la casa i pensar en les avantatges i 
inconvenients de cada disseny. 

També s’encaixa perfectament en el fet que se’ns demana que l’alumnat comenci a 
construir objectes senzills que suposin l’ús de components estructurals. 

 

 3.5.1.4 - Repetidors; 

Els repetidors poden tenir l’opció de fer la casa de nou, o de fer-hi modificacions a la 
que ja tenen, així com construir, per exemple un pàrking cobert (al ser mes senzill que la casa, 
se’ls hi pot demanar que també hi facin les bigues i així posar el sostre de fullola i entendre 
millor les estructures reals de les cases.) 
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3.5.2 - 2on d’ESO  

A segon d’ESO nomes farem un quadrimestre relacionat amb el projecte, ja que per 
currículum nomes hi ha un apartat que s’hi pot involucrar de manera evident, com es el 
d’Electricitat. 

Per això a 2on es farà el projecte d'electrificar la casa, dotant-la de llums comandats 
per interruptors i commutadors. 

En concret s'espera de l'alumne que: 

- Reconegui els elements d'un circuit elèctric i la seva simbologia normalitzada. 

- Identifiqui els efectes del corrent elèctric 

- Mesuri les magnituds elèctriques d'un circuit bàsic 

- Dissenyi i construeixi circuits per solucionar les necessitats de l'habitatge 

 

3.5.2.1 - 1er trimestre- Electricitat ; Electrificació de la casa 

Dissenyarem i construirem l’enllumenat de la casa, utilitzant llums d’incandescència 
petites ( per assimilar-ho mes a les reals que tenim a casa) i interruptors i commutadors mini 
per tal de simular la disposició real dels diferents interruptors a una casa. 

Primerament, conjuntament amb les explicacions dels circuits elèctrics a classe, podem 
fer servir exemples d’utilització a la casa, d’aquesta manera, alhora de fer el disseny, ja estaran 
mes familiaritzats i els hi serà menys difícil. 

Construirem el circuit i l’acoblarem a la casa, i un cop ho tinguem, podrem fer les 
pràctica de mesurament de les diferents magnituds utilitzant els circuits de la casa. 

Degut a la varietat de possibilitats que ens ofereix la casa podrem explicar i muntar 
circuits paral·lels, en sèrie, de commutació simple, doble i fins i tot triple si s’escau. 

Tinguem en compte que s’han d’il·luminar; 

- Habitació; una bombeta amb doble interruptor 

- Sala d’estar; circuit paral·lel de dos bombetes amb doble interruptor (o triple si te 
sortida al jardí/porxo) 

- Porxo i entrada de la casa; circuit simple d’una sola bombeta i un interruptor en cada 
cas. 

Els alumnes, juntament amb el vist-i-plau del professor, escolliran el tipus de circuit i 
ubicació tant de les llums com dels interruptors.  

 

3.5.2.1.1 - Criteris d’avaluació 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Comprendre i descriure el funcionament de circuits bàsics i les seves aplicacions a 
sistemes tècnics senzills. 

- Fer el disseny del circuit elèctric tenint en compte les necessitats de la casa d’una 
manera realista i adequada a cada aplicació 

- Construir el sistema elèctric amb seguretat i confiança, coneixent les eines i les seves 
qualitats, i adaptant-se en cada moment a les necessitats de l’aplicació 
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- Comprendre els efectes i interrelacions de les magnituds bàsiques i realitzar mesures 
de forma experimental. 

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

- Entregar el projecte dins les dates, que funcioni, i tenir en compte els acabats de la 
instal·lació elèctrica. 

 

 3.5.2.2 - Com s’adapta aquest segon curs al currículum; 

En l’assignatura d’electricitat se’ns demana que l’alumne reconegui la funció i els 
elements d’un circuit elèctric, així com la seva representació gràfica. 

Disseny i construcció de circuit elèctrics senzills amb elements físics per donar resposta 
a les necessitats de l’habitatge i d’altres entorns. 

Dissenyar i construir circuits elèctrics basics amb components i integrar aquest circuits 
de baixa tensió a objectes de construcció pròpia a maquetes d’habitatges 

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

Mesura de les magnituds elèctriques en un circuit; tensió elèctrica (V), intensitat(I) i 
resistència (R). 

 

3.5.2.3 - Repetidors; 

Els repetidors hauran de refer la distribució elèctrica de la casa, o fer la disposició i 
electrificació de l’enllumenat del jardí, utilitzant llums led per tal d’il·luminar el camí cap a la 
porta de la casa. 
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3.5.3 - 3er d’ESO 

 A tercer es on ja s’aplica el procés tecnològic amb tots els seus passos , i per això el 
projecte que hi farem tindrà una durada de 2 trimestre, primerament el disseny i tot seguit la 
construcció.  

 Proposem la construcció d'una porta de pàrking d'obertura motoritzada. Dita porta 
s’instal·larà a l'entrada del “terreny” de la casa i la construcció serà de fusta i utilitzarem un 
motor-reductor i diferents engranatges i transmissors de moviment. 

 Al primer trimestre prepararem el disseny de la porta, i al segon la construirem. 

 En concret s'espera de l'alumne que: 

 - Reconegui els mecanismes utilitzats per a la transmissió del moviment 

 - Dissenyi, desenvolupi i avaluï el projecte per a realitzar una funció concreta 

 - Construeixi una màquina que integri les fases d'un projecte tècnic 

 

3.5.3.1 - 1er trimestre - màquines, mecanismes i estructures ; disseny de la porta 
automàtica del pàrking 

 Al primer trimestre, dins de l’estudi de mecanismes, estudiarem la possibilitat de posar 
un mecanisme per tal d’obrir una tanca a l’entrada de la casa, tenint en compte els diferents 
dissenys que podem aplicar-hi. 

 Per tant, aquest es un trimestre que no farà falta anar al taller, sinó que al ser de 
moment teòric, es farà a classe. 

 Tots els alumnes disposaran del mateix mecanisme, es a dir un motor reductor que es 
subministrarà, i ells hauran de decidir el disseny de la porta, i de quina manera la volen obrir, 
tot sempre sota el vist-i-plau del professor per tal de que la solució no sigui exageradament 
complexa. 

 El professor haurà de tenir especial cura amb el disseny de l’estructura de la porta, ja 
que l’hauran de construir, i aquest son uns coneixements que ja van adquirir a primer d’ESO, i 
per tant no ens interessa perdre massa temps en la construcció de la porta i mes en la del 
mecanisme, per tant es interessant mantenir senzill el disseny de la mateixa, proposant, per 
exemple, que la porta en si sigui una fullola rectangular, per tal d’evitar perdre temps en 
l’elaboració de portes de reixa o d’altres dissenyes mes complexes. 

 Es disposarà de 2 dissenys bàsics per als grups amb poca inventiva. Aquest dos 
dissenys bàsics serien; 1- porta que s’obriria per un lateral, com la clàssica porta de jardí, 
motoritzada per una de les frontisses. 2- la porta que s’obre per la frontissa a la seva part 
superior, com la de pàrking d’una casa adossada. 

 El sistema elèctric serà el mateix per a tots els grups, ja que serà un commutador per 
fer avançar el motor, i un altre per a fer-lo retrocedir, per tant, no hi haurà part de disseny en 
aquesta part. 

 En aquest trimestre es faran els plànols tant de l’estructura, com de l’aplicació del 
mecanisme, estudi de la reducció que necessitem, i disseny del sistema elèctric que ens 
permetrà obrir i tancar la porta.  

 Els alumnes hauran de preparar un projecte escrit on s'expliqui el disseny i com es 
construirà el projecte de la porta.  

 Per tant es un trimestre d’aplicació del procés tecnològic en tota la seva dimensió, a 
mes, dedicat a l’habitatge.  
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 Hi han múltiples maneres de fer obrir la porta de manera automàtica, totes elles 
utilitzant tècniques que habitualment veiem a la vida quotidiana, com serien portes corredisses, 
batents horitzontals, batents verticals en dos parts, etc. 

 

3.5.3.1.1 - Criteris d’avaluació 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Entendre el funcionament dels mecanismes i poder-ne extrauran nous dissenys que 
s’adaptin a l’aplicació de la porta. 

- Fer una proposta realista, tant per la complexitat com per l’espai que pot ocupar. 

- Saber veure i entendre els pros i contres de cada disseny i saber-los solucionar. 

- Ser acurat en el disseny dels plànols, ja que ja es un temari passat i no hauria de 
portar problemes. 

- Entregar el projecte dins les dates estipulades, amb una memòria completa i ben 
estructurada. 

 

3.5.3.2 -  2on trimestre- Projectes tecnològics ; instal·lació de la porta del pàrking 

 En el segon trimestre de tercer d’ESO ens dedicarem a construir la porta i el 
mecanisme que la composen. Per tant, aquest segon trimestre es un trimestre mes de taller. En 
la construcció de la porta en si es on hi hem de dedicar menys temps, ja que es tracta de tallar i 
construir amb fusta, cosa que ja es va fer a 1er d’ESO, i per tant ja saben com s’ha de fer. 

 També es funció del professor que els alumnes no hi perdin massa temps, ja que ens 
interessa que s’entretinguin mes en el muntatge i aplicació del motor-reductor. 

 El muntatge elèctric, al ser el mateix per a tothom, i al tractar-se d’una activitat que ja 
varen fer el curs anterior, no ha de suposar cap impediment alhora de portar-lo a terme. 

 

3.5.3.2.1 – Criteris d’avaluació 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Ser endreçat a l’hora del muntatge del motor reductor, i entendre el seu funcionament 
i utilitat de cada peça. 

- Utilitzar de manera correcte les eines del taller 

- Entregar el projecte dins les dates estipulades, que funcioni, i tenint en compte la 
instal·lació tant mecànica com elèctrica. 

 

 3.5.3.3 - Com s’adapta aquest tercer curs al currículum; 

 Al currículum se’ns demana que l’alumne analitzi objectes quotidians i de construccions 
simples per tal d’analitzar-ne els esforços a les que estan sotmesos, i per tant, el disseny de 
l’estructura de la porta s’adapta perfectament a aquest requeriment. 

 El fet de l’estudi i muntatge del motor-reductor i la seva aplicació a la porta, ens ajuda al 
matis de “reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del 
moviment i anàlisi de la seva funció”. Així com el seu disseny també satisfà el fet de “dissenyar, 
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desenvolupar i avaluar projectes que incloguin mecanismes i associacions de mecanismes per 
a realitzar una funció determinada. 

 També satisfem en el segon trimestre el requeriment de “construcció d’un objecte o 
màquina que integri les fases d’un projecte tècnic”. 

  

 3.5.3.4 - Repetidors 

 El repetidors podran re-dissenyar el sistema que varen escollir l’any anterior, sent 
preferible canviant la solució i tècnica per obrir la porta amb el motor-reductor.  
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3.5.4 - 4art d’ESO 

A quart, a tractar-se de blocs d’optatives, s’hauran de proposar diferents projectes 
depenent de quina branca escollin. 

Alhora, els projectes de quart no han de ser gens carregosos, ja que en aquest últim 
curs ja dediquen prous esforços amb el crèdit de síntesis, però tampoc volem que perdin el fil 
del projecte i que vegin que s’enllaçarà amb batxillerat, per així fer-los decidir a continuar per la 
branca de la tecnologia. 

Per tant en aquest curs ens interessa fer projectes que no comportin excessives 
complicacions tècniques i que alhora vegin la seva funció d’una manera directa. 

Evidentment, la branca de Tecnologia ens permet continuar construint la casa, ja que 
s’aplicaran tecnologies de control aplicades a entorns propers, com l’habitatge. 

En canvi en la d’informàtica ens haurem de centrar en tècniques d’edició digital en 
format multimèdia per dissenyar i elaborar presentacions, i per tant ens centrarem en digitalitzar 
la casa, fer presentacions de com “vendre-la” si fos real, publicació a internet, etc.  

 

3.5.4.1 - Optatives de Tecnologia 

En aquest apartat ens interessa canviar l’ordre de les optatives, passant a fer en el 
primer trimestre “Electrónica, pneumàtica i hidràulica” ja que el projecte proposat es mes 
complexa i s’enllaçarà amb el segon trimestre amb “Control i automatització”, i deixar per el 
tercer trimestre “L’habitatge”, ja que el projecte proposat es mes senzill i de mes fàcil aplicació, i 
d’aquesta manera deixem mes espai als alumne per a preparar el crèdit de síntesis. 

A quart proposarem treballar les noves tecnologies i les del control, per aplicar-les a 
l'habitatge. Per tant dissenyarem i instal·larem un comandament a distància per a la porta del 
pàrking, i instal·larem a la casa un panell fotovoltaic 

En concret s'espera de l'alumne que: 

- Analitzi els circuits electrònics i reconegui els components, la seva simbologia i funció 

- Dissenyi circuits electrònics que realitzin funcions determinades 

- Analitzi elements de control 

- Apliqui la tecnologia del control a les instal·lacions de l'habitatge 

- Valori les estratègies d'estalvi energètic 

 

3.5.4.1.1 - 1er trimestre- Electrónica, pneumàtica i hidràulica ; disseny 
comandament a distància 

En aquest trimestre farem el disseny d’un comandament d’infrarojos per a l’obertura i 
tancament de la porta del pàrking 

Es un bon projecte, ja que tot i la seva espectacularitat, es de senzill disseny i 
implementació, ja que no serà un comandament amb codificació, sinó que serà directament 
sense codificació, així ens evitarem haver de comprar xips de codificació del senyal.  

Ens permetrà introduir el transistor, els diodes, diodes led, receptors d’IR, resistències, 
etc, però tot des d’un punt de vista teòric i sobre el paper. 
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Per tant en aquest trimestre ens dedicarem al disseny (que serà per a tots els grups 
igual) i fer els plànols del sistema electrònic i en redactar la memòria del projecte, on s'expliqui 
la solució adoptada. 

 

3.5.4.1.1.1 -  Criteris d’avaluació. 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Entendre el perquè dels components que utilitzarem en el projecte, saber-ne les seves 
qualitats i els seus usos. 

- Saber dibuixar i esquematitzar els plànols electrònics per a aquest projecte, utilitzant 
els símbols normalitzats i el vocabulari adient. 

- Entendre que hi ha múltiples dissenys possibles, però n’hi ha de mes acurats i 
resolutius, i que per a aquesta aplicació, tots els alumnes faran el mateix disseny. 

- Entregar dins les dates estipulades i amb una memòria completa i ben estructurada. 

 

3.5.4.1.2 - 2er trimestre- Control i automatització ; Construcció i instal·lació del  
comandament a distància. 

En aquest segon trimestre ens dedicarem a construir i instal·lar el que em dissenyat en 
el primer trimestre.  

Al tractar-se d’un projecte un pèl més complexa, no permetrem cap modificació del 
projecte inicial, i així no hi hauran problemes que ens faci endarrerir el projecte. 

S’haurà de realitzar el projecte en protoboard i desprès fer les extensions de cables tant 
cap al motor, com cap al receptor d’IR que instal·larem al costat de la porta del pàrking. 

 

3.5.4.1.2.1 - Criteris d’avaluació. 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Realitzar el projecte amb les eines i mètodes adients per a l’aplicació, utilitzant amb 
seguretat i confiança les eines necessàries. 

- Acabar el projecte, i que funcioni, dins de les dates acordades i amb un nivell 
d’acabats mínim. 

 

 3.5.4.1.3 - 3er trimestre- L’habitatge ; instal·lació d'un panell fotovoltaic 

 Degut a ser el tercer trimestre, aquest projecte es presenta com opcional, depenent de 
l’estat del grup i del crèdit de síntesis. Alhora, es un projecte molt senzill, mes aviat a nivell de 
demostració que no pas a nivell de manipulació.  

 Dins de l’estudi de l’habitatge, ens podrem fixar en els seus serveis, com es 
l’electricitat, i la valoració d’estratègies d’estalvi energètic. 

 El projecte proposat serà d’instal·lació d’un panell fotovoltaic a la casa per a que 
alimenti l’enllumenat, i depenent del pressupost i de la placa solar, que alimenti també el motor-
reductor de la porta del pàrking i la seva electrònica. 
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 Aquest projecte es de molt fàcil elaboració, ja que nomes consisteix en fer les 
connexions elèctriques, així que mes aviat es un projecte de demostració de l’energia solar. 

 

3.5.4.1.3.1 - Criteris d’avaluació. 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Entendre el funcionament de les plaques solar i els seus usos. 

- Fer una correcta instal·lació de la placa a la casa, així com fer el projecte tècnic teòric 
amb seguretat i confiança. 

- Acabar el projecte dins de les dates estipulades, que funcioni, i que estigui amb un 
nivell mínim d’acabats. 

 

 3.5.4.1.4 - Com s’adapta aquest quart curs al currículum 

 Com demana el currículum, s’ha de centrar el treball en les tecnologies de control 
aplicades a entorns propers, com ara l’habitatge, per tant s’hi adapta perfectament. 

Els alumnes aprendran a descriure el funcionament del circuit electrònic, així com 
identificar i saber la funció dels diferents components.  

 Materialitzaran un projecte tècnic, integrador de tecnologies, elaborant la memòria 
tècnica. 

  

 3.5.4.1.5 -  Repetidors 

 En aquest curs no podem proposar millores en els projectes , ja que aquest no 
permeten modificacions o millores. Per tant, els alumnes repetidors hauran de repetir els 
projectes. 

 

 3.5.4.2 - Optatives d’Informàtica 

 En aquesta assignatura es tractarà de que els alumnes facin edicions digitals en format 
multimèdia, i per tant, els hi farem fer diversos projectes al voltant de la casa utilitzant 
programari d'edició de fotografies digitals, programari per a fer presentacions, creació de 
continguts per a ser publicats a internet,etc. 

En concret s'espera de l'alumne que: 

- Faci us de les tècniques de tractament de l’ imatge 

- Creï continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques 

- Dissenyi presentacions 

- Creï i publiqui a internet 

- Valoració de la propietat i la distribució de la informació 

 

 

 



Projectes de tecnologia amb continuïtat per a tota l’ESO i Batxillerat (73303)                                                          22 

 

3.5.4.2.1 - 1er trimestre- Creacions Multimèdia ; fotografia digital 

En aquest trimestre, dins del tractament d’imatge i l’edició digital de fotografies, els hi 
farem fer diversos treballs utilitzant fotos de la seva casa, com pot ser l’edició dels colors, 
introduir-hi elements que no existeixen a la realitat, com un jardí de gespa, o arbres al jardí, etc. 

Utilitzant una càmera fotogràfica digital, i el programa d’open–source GIMP, els 
alumnes hauran de fer fotografies digital a les cases i després tractar-les en el programa. 

La finalitat del projecte es que els alumnes es familiaritzin amb el tractament digital de 
les fotografies, i coneguin les possibilitats que les eines informàtiques ens ofereixen per tal de 
tractar l’ imatge. 

Exercicis que poden fer amb les imatges de la casa; 

- Canviar els colors de les parets de les cases 

- Posar-hi elements que no existeixen a la maqueta, com poden ser arbres, 
mobiliari, elements decoratius, etc 

- Retocar l’ imatge base per a crear-hi nous espais 

- Realitzar-hi animacions 

 

3.5.4.2.1.1 – Criteris d’avaluació. 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Utilitzar amb confiança i eficiència els programes utilitzats 

- Saber utilitzar de manera correcte i resolutiva les diferents eines que utilitzarem en 
aquest projecte. 

- Executar les solucions als exercicis proposats amb criteri i sentit comú en la 
composició i desenvolupament. 

- Entregar una treball final en les dates establertes i amb un nivell de qualitat mínim. 

 

 3.5.4.2.2 - 2on trimestre- Publicació i difusió de continguts ; publicació web 

 En l’apartat de disseny de presentacions, els hi podem fer que facin una presentació 
per a tal de “vendre” la casa, utilitzant eines d’edició de presentacions, i introduint-li elements 
multimèdia, com poden ser vídeos i fotos retocades (editades al primer trimestre). 

  

3.5.4.2.2.1 – Criteris d’avaluació. 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Utilitzar de manera correcte i resolutiva les diferents eines d'edició de presentacions. 

- Integrar diferents elements (foto, vídeo, so) en un mateix contingut a traves de la 
aplicació multimèdia. 

- Aplicar estàndards d’accessibilitat a la pàgina. 

- Entregar una treball final en les dates establertes i amb un nivell de qualitat mínim. 
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  3.5.4.2.3 - Com s’adapta aquest quart curs al currículum 

 S’adapta perfectament ja que se’ns demana que l’alumnat aprengui tècniques d’edició 
digital en format multimèdia, així com a desenvolupar presentacions i el seu contingut 
mitjançant les eines informàtiques.  

 

 3.5.4.2.4 - Repetidors 

 Els repetidors podran perfectament fer treballs diferents al curs anterior, i per tant, no 
haurem de preparar res en especial per aquest col·lectiu. 
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3.5.5 - Batxillerat 

A batxillerat continuarà el projecte, amb la finalitat d’acabar-lo durant 1er de batxillerat. 

Hi proposarem projectes, per tal de completar les cases i servir d’esquer per els 
alumnes de cursos mes petits que veuen com el projecte que ells estan fent a l’ESO te una 
durada real de diversos cursos, i que no tindran la seva casa completa si no es que van a 
batxillerat tecnològic. 

S’ha pensat d’acabar-lo a primer de batxillerat  per a no carregar tant de feina als 
estudiants a 2on de batxillerat, ja que també tenen el treball de recerca i la selectivitat.   

 

3.5.5.1 - 1er de batxillerat 

A tecnologia de primer de batxillerat es tracta de que l’alumne comprengui els 
processos i sistemes tècnics de la tecnologia, adquirint una cultura tecnològica, entenent-la 
com interrelacionar diferents tecnologies  

Per a fer mes entenedor el projecte, es proposa canviar l'ordre del temari, impartint al 
2on trimestre els continguts previstes per al 3er trimestre (“Màquines i sistemes”), i en el 3er 
trimestre el previst per al 2on (“Sistemes energètics”). 

El projecte del segon trimestre, en l’apartat de “maquines i sistemes”, seria dotar a cada 
casa d’una petita estació de generació elèctrica, utilitzant una dinamo. Per tant, cada casa 
independentment, seria autosuficient. Al tercer trimestre, “recursos energètics”, es connectarien 
totes les “estacions de generació”, i per tant es formaria una xarxa elèctrica amb generadors i 
consumidors. 

Es un projecte interessant, ja que permet entendre com es transporta i es genera 
l’electricitat, i com les xarxes actuals estan distribuïdes. Si una estació deixa de funcionar, la 
seva “casa” adquirirà l’electricitat dels altres generadors connectats a la xarxa. 

També podran visualitzar que les energies alternatives tenen cabuda en aquests 
sistemes, ja que son moltes petites estacions (aerogeneradors), no una sola i molt potent 
central (nuclear).  

La dinamo ens permet utilitzar diferents fonts d’energia, per tant, podrem connectar-la 
mecànicament a diferents artilugis per a aprofitar energies com del vent, la de l’aigua, etc. O 
simplement a una roda d’una bicicleta. 

 Aquest fet, ens dona la possibilitat de visitar un parc eòlic, o una central 
hidroelèctrica, ja que el currículum ens demana de fer sortides a entorns industrials, s’està 
estudiant a classe, i a mes te vinculació amb el projecte. 

En concret s'espera de l'alumne que:  

- Entengui com es transforma i s’obté energia, apreciant el seu impacte mediambiental 

- Descrigui el transport de l'energia i les xarxes de distribució 

- Construeixi i experimenti amb instal·lacions de transformació d'energia 
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3.5.5.1.1 - Segon trimestre- Màquines i sistemes ; generador elèctric. 

Per a electrificar les cases , farem servir dinamos amb manovella. 

El fet d’haver-lo de muntar, farà entendre millor les màquines i sistemes, a mes lliga 
amb l’electricitat. 

També podrem fer càlculs de quant de corrent fa falta per il·luminar la casa, fer anar el 
motor, potència que ha de generar la dinamo... 

Un cop tinguem muntat el dinamo, ja nomes ens quedarà connectar-ho a la casa.   

 

3.5.5.1.1.1 - Criteris d’avaluació 

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat per descriure elements , processos i sistemes 
tecnològics. 

- Entendre el funcionament de la dinamo i muntar-la de manera correcte. 

- Reconèixer els processos d’obtenció d’energia, i la seva aplicació en els processos 
tecnològics. 

- Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics i de transformació d’energia bàsics a 
partir d’esquemes, amb autonomia i seguretat. 

- Realitzar el projecte dins de les dates estipulades i amb un nivell d’acabats final 
mínim. 

  

3.5.5.1.2 - Tercer trimestre- Sistemes energètics ; connexió de les cases a una 
xarxa elèctrica. 

Desenvoluparem els coneixements per al transport de l’energia, els procediments de 
muntatge i l’experimentació d’instal·lacions, creant una xarxa d’electrificació. 

Connectarem totes les cases en una xarxa d’electrificació, com seria a la realitat, amb 
un ramal principal, seguit en connexions en paral·lel per a les “cases”. 

El fet de que les cases ja tinguin el seu propi generador, ens obligarà a posar-hi diodes, 
per tal de que els generadors que no estiguin funcionant, no consumeixin electricitat. 

 

3.5.5.1.2.1 - criteris d’avaluació  

Al finalitzar aquest projecte, l'alumne ha de ser capaç de: 

- Entendre el perquè del muntatge i com fer-lo, aplicant els coneixements explicats . 

- Utilització del vocabulari tècnic apropiat per descriure elements , processos i sistemes 
tecnològics. 

- Reconèixer els processos d’obtenció d’energia, i la seva plicació en els processos 
tecnològics. 

- Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics i de transformació d’energia bàsics a 
partir d’esquemes, amb autonomia i seguretat. 

- Entregar dins les dates estipulades i que funcioni. 
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3.5.5.1.3 - Com s’adapta aquest curs al currículum 

S’adapta en el fet de que l’alumnat relacionarà i contextualitzarà les activitats amb una 
realitat propera i en un entorn tecnològic habitual. 

Alhora fomentarà l’experimentació, la investigació la simulació la construcció i 
manipulació d’objectes, maquines i els sistemes tecnològics, així com la visita d’instal·lacions 
industrials 

 A sistemes energètics, amb la construcció de la dinamo, muntaran una instal·lació de 
transformació de l’energia, alhora que estudiaran els diferents tipus de centrals generadores 
d’energia.  

 A màquines i sistemes, analitzaran el corrent elèctric, que representaran de manera 
esquematitzada i amb la simbologia adequada. 

 

 3.5.5.1.4 - Repetidors 

Per als repetidors les possibilitats en el primer projecte son clares, ja que poden acoblar 
la dinamo a diferents “fonts d’energia”, i per tant haurien de connectar-lo a un altre sistema. 

 En canvi en la connexió de les cases a una xarxa elèctrica, no permetrà variacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectes de tecnologia amb continuïtat per a tota l’ESO i Batxillerat (73303)                                                          27 

 

3.6 – Exemple de programació 

En aquest apartat s’hi mostra un exemple de programació de l’assignatura del primer 
trimestre a 1er d’ESO, en un institut i grup-classe sense definir. 

 

GRUP CLASSE  DURADA  PERÍODE  CURS ESCOLAR  PROFESSORS/ES  

1r d’ESO  8 hores  1r trimestre  20011/12  Carles Pons 

ÀREES/MATÈRIES  TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT  

Tecnologia i el procés tecnològic Plantejament del projecte i elaboració dels plànols de la casa    

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE  

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES  

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

Que l'alumnat comenci a treballar 
seguint el procés tecnològic, 
concebent-lo com a un conjunt de 
coneixements destinats a cobrir 
determinades necessitats, i 
entenent el projecte global. 

5 . Competència d'aprendre a 
aprendre                                                       
6 . Competència d'autonomia i 
iniciativa personal                                        
7 . Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic  

A. Comprovar que utilitzen de forma 
correcte la representació gràfica per a 
descriure el disseny de la casa, aplicant 
correctament la normalització i la 
simbologia, utilitzant instruments de dibuix. 

Treballar de forma autònoma i en 
grup, mostrant actitud dialogant i de 
respecte en el treball en equip. 

1 . Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual                                
5 . Competència d'aprendre a 
aprendre                                                       
6 . Competència d'autonomia i 
iniciativa personal                                        
8 . Competència social i 
ciutadana 

B. Verificar que coneixen les eines i 
màquines emprades en el taller, descriure 
les propietats relacionant-les amb les 
seves aplicacions i tècniques de treball. 

Expressar i comunicar idees i 
solucions tècniques, raonant la seva 
viabilitat, utilitzant la terminologia i 
simbologia adient. 

1 . Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual                                                                
4 . Competència matemàtica                                                                      
5 . Competència d'aprendre a 
aprendre                                                       
6 . Competència d'autonomia i 
iniciativa personal                                     

C. Confirmar que segueixen correctament 
les fases del procés tecnològic en el 
disseny i construcció de la casa, utilitzant 
les eines adients i les normes de seguretat 
pertinents. 

Valorar la necessitat de l'utilització 
d'eines i tècniques adients per a 
treballar cada material, seguint les 
normes de seguretat. 

5 . Competència d'aprendre a 
aprendre                                                       
6 . Competència d'autonomia i 
iniciativa personal                                        
7 . Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic         

D. Identificar els esforços a que esta 
sotmesa l’estructura de la casa. 

Fer plànols acurats, amb cotes, 
escales i sistemes de representació 
normalitzats . 

1 . Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual                                
3 . Tractament de la informació 
i competència digital                                   
4 . Competència matemàtica                                                                      
5 . Competència d'aprendre a 
aprendre                                                       
6 . Competència d'autonomia i 
iniciativa personal       

E. Verificar que coneixen els materials 
utilitzats i saber-ne les seves propietats, 
així com entendre el perquè utilitzem 
aquest material en el projecte, i a la realitat 
quins materials podríem utilitzar . 
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Que l'alumnat entengui que els 
projectes poden estar formats de 
petits projectes, com es el cas del 
projecte que hauran de fer. Així com 
explicar la finalitat del projecte. 

1 . Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual                                                                                                                                   
5 . Competència d'aprendre a 
aprendre                                                            

F. Verificar que l'alumnat entén el projecte 
i la seva finalitat, així com la complexitat 
dels projectes tecnològics. 

    G. Comprovar que treballen de forma 
autònoma i en grup, mostrant actitud 
dialogant i de respecte en el treball en 
equip. 

  H. Realitzar el projecte dins de les dates 
estipulades i amb un nivell acceptable 
d’acabats finals. 

CONTINGUTS 

Explicació del projecte i formació dels grups 

Materials que utilitzarem i les seves propietats 

Models de casa i elecció 

Disseny dels plànols 

Eines 

Procés de fabricació 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. SOCIAL TEMPS 
ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

CRITERIS 
AVALUACIÓ 

1 

Explicació del projecte i formació dels 
grups;             
Explicarem la singularitat del projecte, 
descrivint-lo com un sol projecte que 
dividirem en petits projectes, recordant-
lis que el seguiran els cursos següents.                                                                                            
La formació de grups l'haurem de fer 
tenint en compte el grup-clase que 
tenim, tant per el nombre de participants 
per grup, com per la seva composició.                

power point 
individual 
/grupal 

1h 

En la 
formació dels 
grups 

F, G 

2 

Materials que utilitzarem i les seves 
propietats;                                               
Els farem entendre que per a la nostra 
aplicació la millor es la fusta per les 
seves propietats. 

materials 
varis 

grup 1h 

  E, B 

3 

Models de casa i elecció ;                                                                   
Donarem a escollir als alumnes entre els 
5 models diferents de casa que es 
presenten a les fotocòpies.                   
Els alumnes hi poden fer-hi 
modificacions, sempre amb el vist-i-plau 
del professor. 

fotocopies grup 1h 

per als grups 
amb mes 
dificultats, 
podem 
proposar-lis 
els models 
mes senzills. 
Igualment en 
casos 
oposats. 

G, F, C, E 

4 

Disseny dels plànols;                                                                                              
Els alumnes haurien de fer els plànols 
amb cotes de la casa que volen realitzar 

material de 
dibuix 

individual 
/grupal 

2h 

depenent de 
l'elecció del 
model de 
casa 

A, C, D, E, F, 
G 

5 

Eines;                                                                                                   
Presentarem als alumnes les eines que 
faran servir, per a quines feines son, 
com utilitzar-les i les normes de 
seguretat i comportament en el taller. 

eines per a 
treballar amb 
fusta 

individual 2h 

  B, E 

6 

Procés de realització:                                                                           
Explicarem als alumnes quins passos 
seguirem per a construir la casa, on els 
alumnes interactuaran per a definir 
quines eines i processos seguirem per a 
construir la casa. 

fotocòpies grupal 1h 

depenent de 
l'elecció del 
model de 
casa 

H, G, B 
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3.7 - Possibles problemes; 

 En el desenvolupament del projecte s’han detectat possibles entrebancs que pot 
suposar l’ implementació d’aquest projecte en un centre. 

 Aquí n’hi ha un petit recull i com es proposa solucionar-los. 

 

3.7.1 - Estudiants que no comencen l’ESO a l'Institut 

 Pot haver-hi estudiants que no hagin pogut començar el projecte des dels seus inicis, 
per exemple perquè s'incorporin en cursos superiors. En aquests cassos es proposa 
proporcionar-lis cases provinents dels possibles alumnes que deixin la branca de la tecnologia  

 Per tant podem disposar de cases que no es varen acabar, i entregar-les als nous 
estudiants per a que tinguin una casa base on aplicar-hi els projectes vinents. 

Si ens trobéssim que no disposem de cases “d’ex-alumnes”, podem incrementar el 
nombre d’alumnes per grup. 

Si no disposem de “casa base” que cedir als nous estudiants i on aplicar els projectes, 
no seria un impediment, ja que al ser projectes que per si sols es poden construir i avaluar, no 
fa falta de manera imprescindible la casa com a base. 

 

3.7.2 - Alternatives per continuar el projecte a 2on de batxillerat. 

Encara que s'ha pensat d'acabar el projecte a 1er de batxillerat, tenim l'oportunitat 
d'aprofitar el caire del projecte i a la varietat de projectes diversos que s’hi poden enquibir, i 
proposar-ne també per a segon de batxillerat. 

A segon de batxillerat hi podem fer projectes que s’enllacin amb el projectes de la casa, 
com seria en el temari de “sistemes automàtics” i “control i programació de sistemes 
automàtics”, fent instal·lacions domòtiques a la casa. 

Es pot domotificar la casa, aplicant-hi electrònica i automatitzant l’encesa de les llums 
depenent de la lluminositat ambient (1), posar-hi persianes automàtiques (mecànica) i 
automatitzant-ho mitjançant sensor d’humitat que faran abaixar les persianes quan “plogui” (2), 
Informatitzar tots els plànols de la casa, tant constructius com elèctrics (3), etc. 

 

3.7.3 - Alternatives per lligar-ho amb el treball de recerca. 

Per les mateixes raons que en 2on de batxillerat, també podem connectar el projecte 
de la casa amb el treball de recerca, fet que donaria una continuïtat total al projecte en els 
estudis de segon grau de l’alumne. 

Una de les alternatives seria fer-hi un control domòtic real, utilitzant un autòmat 
programable o un PC (depenent de cap a quina branca es vol especialitzar l’alumne) per a 
controlar els diversos aparells que podria haver-hi a la casa. 

També es podrien passar a autocad tots els dissenys que inclou la casa, tant 
estructurals, com de circuits elèctrics, etc. i així agafar un bon control del programa. 

També podem proposar fer un redisseny de la casa per a fer-la mediambientalment 
sostenible. 
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3.7.4 - Emmagatzemament de les cases de fusta 

Un dels detalls negatius del projecte es l’emmagatzement de les cases de fusta, ja que 
bo i que aquestes no son d’un volum excessiu, necessiten d’un espai on ser-hi ordenades i 
segures. 

Per tant hi haurà la necessitat d’un petit magatzem on els diferents cursos hi puguin 
emmagatzemar els seus projectes en estanteries ordenades per curs. 

Alhora, aquest magatzem es molt interessant que estigui tancat amb clau, per tal 
d'evitar possibles “sabotatges”.   

Aquest problema es fa mes evident quan considerem un institut on hi hagin mes de 2 
línees, el volum total de cases pot ser bastant considerable. 

Si aquest es un fet que pot impossibilitar la realització del projecte, es pot demanar als 
alumnes que s’emportin les cases a casa i que les portin quan facin falta. 

L’altre possibilitat es jugar amb l’escala dels plànols, es a dir, si tenim problemes 
d’emmagatzemen, podem fer les cases mes petites. 

Inicialment s’havia pensat de fer les cases sobre un “terreny” de 45x45cm, i les cases 
de un 30x30cm, i 10cm d’alçada, però plantejant-me els problemes d’emmagatzemament que 
podien presentar, es va optar per a no posar-hi mides, i que cada professor s’adapti les mides 
del projecte depenent de si disposen d’espai suficient (fer cases grans) o si disposen de poc 
espai i els alumnes no s’emporten els projectes a casa (fer cases petites), o si els alumnes se’ls 
emportaran a casa cada dia (fer cases petites). 

Per tant les mides en que el projecte estava pensat, es de les cases de 30cm de lateral, 
però si disposem de poc espai, es pot dividir cada cota per 1’5, i així les cases passen a ser de 
20cm, i els terrenys de 30x30cm... el problema es que a nivell de mides, serà mes difícil per els 
alumnes manipular la casa i fer-li les instal·lacions elèctriques, entre d’altres. 
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4 - RESULTATS 

Al ser una proposta experimental, no s’ha pogut implementar a cap institut, i per tant no 
se’n poden treure resultats. Encara que de manera teòrica i tècnica, no hi haurien d’haver-hi 
masses impediments. 

A nivell de currículum, els diferents projectes s’adapten a la matèria que per cada curs 
dictamina la normativa. 

A nivell de la complexitat o viabilitat dels projectes, hi han experiències dels projectes 
proposats, però realitzats de manera individual, i amb resultats positius.  

A nivell de material de taller, es necessari el material normal que disposa o s’utilitza 
normalment en un taller de tecnologia. 

L’únic entrebanc real es el fet de l’emmagatzemen del material. 

 

5 – CONCLUSIONS 

El projecte, bo i ser molt ambiciós, es pot implementar en un institut sense haver-hi de 
fer grans inversions ni canvis estructurals, el que si que demana es voluntat del professorat, ja 
que els primers anys, en l’implementació del mateix, es quan s’hauran de preparar el nous 
projectes adaptant-se a la realitat del seu centre, i per tant, demana una mica de feina extra. 

El fet de que no s’hagin trobat precedents de projectes com aquest, que planteja un 
projecte a mes llarg plaç, ens dona l’inseguretat de si pot arribar a fer-se cansat per part dels 
alumnes, o per una altre banda, si s’ha provat amb anterioritat, però al ser els resultats negatius 
s’han desfet de l’idea. 

En tot cas, el projecte, tal i com es planteja, personalment em dona la sensació que 
permetria captar mes estudiants per a les assignatures de tecnologia. I mes funcionarà com 
mes cursos el facin, ja que serà la manera que els alumnes mes petits vegin com les maquetes 
dels cursos mes avançats es van completant amb artilugis molt engrescadors i que desperten 
la curiositat dels petits (motors elèctrics que creen moviment, llums, plaques solars, controls a 
distància, etc). 
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