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1. INTRODUCCIÓ 
 
Quan em vaig plantejar el tenir que elaborar un treball final de Màster em va ser difícil triar un 
tema que trobes força interessant i engrescador per poder tirar-ho endavant. Vaig dubtar entre 
vàries opcions i al final em vaig decantar per treballar sobre posar en context els continguts 
treballats al currículum de tecnologia. Per això el títol triat per a aquest treball ha estat el 
següent: Contextualització dels continguts curriculars de la matèria de tecnologia a 3er 
d'ESO . 
 
El motiu principal que vaig trobar per tirar endavant aquest treball va ser: els alumnes es 
mostren sovint desmotivats a l'aula, potser els temes tractats no interessen? potser no els 
troben utilitat? potser no saben com relacionar-los amb el món real?... 
Doncs bé, si apropem els continguts a la vida real, a la quotidianitat, al tangible, potser 
incrementarem l' interès envers la matèria a impartir. 
 
Per tant, el present treball pretén servir com a referència pel tractament d'alguns continguts del 
currículum de tecnologia de tercer d'Educació Secundària Obligatòria, segons el Decret 
143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. 
 
El que intentarem al llarg del treball és buscar similituds de la vida real que ens envolta amb els 
continguts de Tecnologia de tercer d'ESO per tal de fer-los més propers i, per tant, una mica 
més interessants i motivadors del que potser a simple vista semblen.  
 
Amb el present treball es pretén: 
 

• Proposar possibles sortides a l'entorn proper del centre per tal de posar en context els 
continguts.  
 

• Treballar a les sortides els continguts d'una manera més propera i real. Es proposaran 
una sèrie d'activitats a desenvolupar durant la sortida per tal de treballar els continguts. 

 
• Incorporar i posar a l'abast dels professors i alumnes, una metodologia diferent per 

poder utilitzar a l'aula. 
 

• Millorar les sessions de classe amb material i metodologies més innovadores i 
engrescadores tant pel professorat com per l'alumnat. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA  
 

Al llarg d'aquest apartat es pretén posar de manifest que a les aules de secundària existeix 
certa desmotivació envers algunes assignatures. Per tant, tal com s'ha indicat al punt 1 
d'aquest document, es parteix d'un problema principal a les escoles de desmotivació 
generalitzada a les aules. Bé, no s'hauria de generalitzar de forma extensiva, però per les 
noticies, per l'ambient que a vegades s'observa, comentaris dels alumnes, comentaris dels 
professors, observacions fetes durant el pràcticum, etc., es podria dir que existeix aquesta 
desmotivació dels alumnes i que evidentment s'ha d'intentar solucionar. 

2.1. Exposició del cas 
 

Durant el curs del Màster, en moltes ocasions, se'ns ha comentat que nosaltres serem 
privilegiats, doncs la matèria de Tecnologia és molt pràctica i menys teòrica que altres 
assignatures i, per tant, tindrem una avantatge respecte altres matèries: els nostres alumnes 
vindran amb més ganes a les classes, doncs hi ha una part pràctica bastant extensa dins dels 
currículum i això als alumnes els agrada força. Però la realitat amb que ens hem trobat alguns 
de nosaltres és una altra. Els alumnes poques vegades trepitgen l'aula taller i per tant, la 
matèria també esdevé molt teòrica i amb una vessant poc pràctica. Les classes són, 
normalment, de tipus magistral, amb metodologies poc variades, i això repercuteix de forma 
negativa en la seva gestió. 

Els problemes principals detectats a les aules (observats al llarg de l'estada al centre de 
pràctiques) és la metodologia utilitzada a l'hora d'impartir les assignatures. Aquestes 
metodologies són principalment tradicionals, amb exposicions centrades en el professor, on 
aquest és la part activa de l'aula i per tant els alumnes assoleixen un rol de tipus més passiu. 
Els alumnes intervenen a les classes principalment per formular dubtes o per donar resposta a 
les activitats plantejades al llarg de la sessió. 

Per tant, a partir d'aquesta petita observació els principals problemes observats són els 
següents: 

● Manca de motivació de l’alumnat mentre es realitzen alguns temes dels continguts del 
curs a l’assignatura de Tecnologies. 
 

● Falta de participació en les diferents activitats plantejades. 
 

● Manca d’activitats de grup durant la sessió de classe que permeti interaccionar entre 
ells als alumnes. 
 

● Metodologies poc variades, centrades principalment en classes magistrals i en la 
realització d’exercicis individuals. 

 

2.1.1. Motivació a l'aprenentatge 

Des de la meva escassa experiència en el món de l'educació i fent referència a les 
observacions experimentades durant el pràcticum i els meus records de quan era estudiant, 
considero la motivació com un element clau en el procés d'ensenyament - aprenentatge dels 
alumnes.  

Per què? Doncs principalment, perquè ens interessa molt més una matèria si aquesta ens 
agrada, si ens ho passem bé, si ens interessa el tema, si aprenem jugant, si ens passa el 
temps volant, i un llarg etcètera que depèn molt de cada persona. 

Per tant, podria ser convenient citar alguna definició de motivació pel tema que s'està 
treballant.  
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"Acción y efecto de motivar." 

"Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y 
diligencia." 

"Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo 

Real Academia Española1 

"Factor o conjunt de factors que indueixen a un comportament determinat" 

Diccionari de la llengua catalana (institut d'estudis catalans)2 

 

La que a continuació es cita és de redacció pròpia en funció de les informacions consultades: 

"Entenem per motivació, el conjunt de variables o factors que ens animen a seguir endavant en 
l'assoliment d'una fita u objectiu. Aquestes variables o factors depenen de cada persona, de les 
seves aspiracions, dels moments viscuts amb anterioritat  i del moment actual en el qual es 
troben." 

Potser aquesta definició no es del tot correcta, però per al desenvolupament del treball , es pot 
considerar encertada. 

Per tant, el que mou a una persona, i en aquest cas a un alumne a assolir un objectiu a classe 
és les ganes d'esforçar-se per aquella matèria. I s'esforçarà més en funció de si els continguts 
que ofereix aquella assignatura els considera útils pel seu desenvolupament i realització 
personal. No cal deixar de banda però, que també influirà el professor i la metodologia utilitzada 
a les sessions de classe. 

Dintre de la motivació és poden distingir dos tipus: la intrínseca i la extrínseca. 

• Motivació intrínseca: és aquella que ens permet aconseguir una fita perquè sí, és a dir, 
que no depèn de recompenses externes. Es podria posar com exemple un noi que 
s'aprèn la llista de jugadors d'un equip de futbol perquè li agrada, li motiva, perquè 
significa alguna cosa per a ell i no perquè busqui algun tipus de premi o recompensa a 
canvi. 
 

• Motivació extrínseca: és aquella que estaria relacionada amb l'assoliment d'un objectiu 
per tal d'aconseguir un regal o un premi o bé evitar un càstig. Podríem posar d'exemple 
aquell noi que recull la seva habitació per tal de poder anar al cinema o sortir amb els 
amics, no perquè realment vulgui tenir la seva habitació endreçada perquè li resulti més 
atractiva. 
 

 
Per tant, s'observa que aquells que persegueixen una meta a través de la motivació intrínseca 
són aquells que tenen un objectiu ben definit i la busquen perquè realment els aporta alguna 
cosa internament o emocionalment. Busquen l'èxit, el sortir-se'n per si mateixos per tal de 
sentir-se satisfets i veure que són capaços d'assolir el seu objectiu. És aquesta motivació la 
que s'ha de potenciar, s'ha d'aconseguir que els alumnes vagin a les nostres classes perquè sí, 

                                                             
1 Definicions extretes del diccionari de la Real Academia Española 
http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm 
2 Definició extreta del diccionari de llengua catalana  http://dlc.iec.cat/ 

http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm
http://dlc.iec.cat/
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perquè volen estar allà, perquè els agrada el que es treballa i no perquè si vénen i treuen 
bones notes, per exemple, els compraran tal cosa o els regalaran una altra. 

A les classes hem de ser capaços de transmetre coneixements, però també valors i actituds 
positives per tal de reforçar aquesta motivació intrínseca. Com es pot aconseguir motivar a un 
alumne? doncs no serà una tasca fàcil, ni sabem del cert la resposta. Però s'haurà d'intentar 
utilitzar diferents eines disponibles al nostre abast. Aquestes poden ser: fer les classes més 
atractives, amb activitats més engrescadores,  fer que l'esforç que requereix l'assistir a classe 
realment valgui la pena i no es converteixi en una rutina avorrida i obligada. 

2.2. Objectius 
 

Els objectius principals del present treball es fonamentaran en l’acompliment dels següents 
ítems: 

 

1. Millorar la motivació dels alumnes a l’aula i per tant de forma implícita la participació 
dels mateixos a les sessions de classe. 

2. Facilitar l’adquisició dels coneixements dels continguts curriculars de 3er de la  ESO, 
mitjançant sortides curriculars als entorns del centre. 
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3. MARC LEGISLATIU. ANÀLISI DEL CURRÍCULUM 

El decret 143/2007  de 26 de Juny, estableix el currículum dels ensenyaments de l'educació 
secundaria obligatòria.  En aquest document s'indiquen els continguts i competències a assolir 
durant l'escolarització obligatòria.  

"Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous 
aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l'autonomia personal que permeti 
l'aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la 
capacitat d'adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una 
societat democràtica. 

El centre docent és l'àmbit on es desenvolupa, aplica i completa el currículum i és on se n'evidencia 
l'eficàcia, la coherència i la utilitat. És en l'aplicació del currículum, en cada centre i en cada aula, on s'ha 
de concretar la flexibilitat i l'autonomia curricular, en funció de les característiques del grup de nois i noies, 
de l'equip docent que és el responsable de la seva aplicació, de les característiques del centre i de 
l'entorn territorial on està ubicat. Els nois i les noies s'hauran d'esforçar per aprendre, les famílies 
hauran de col·laborar amb el professorat fent el seguiment del treball quotidià dels seus fills i 
filles, el professorat haurà de crear entorns motivadors per a l'aprenentatge i l'administració 
educativa haurà de facilitar els recursos necessaris per millorar l'èxit escolar. Aquesta autonomia 
dels centres ha d'anar acompanyada de mecanismes d'avaluació i de rendició de comptes. 

En aquest Decret es defineixen les competències bàsiques generals que els nois i les noies han de 
desenvolupar i consolidar en finalitzar l'Educació secundària obligatòria. Aquestes competències 
contribueixen al desenvolupament personal de l'alumnat, a la pràctica de la ciutadania activa, a la 
incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de l'aprenentatge al llarg de 
tota la vida. 

Fomentar l'aprenentatge al llarg de tota la vida suposa que el jovent ha de tenir una formació completa, 
tant en coneixements, com en competències bàsiques, que els permetin seguir aprenent i poder combinar 
l'estudi i la formació amb l'activitat laboral o amb altres activitats." 3 

Dins del decret de currículum s'indiquen les vuit competències bàsiques a assolir per part dels 
estudiants durant l'etapa de l'educació secundària obligatòria i que són les següents: 

 

 

Imatge 1 Competències bàsiques segons Decret 143/2007 

 

                                                             
3 Extret del Decret 143/2007 http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm 

http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
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3.1. Continguts curriculars de 3r de la ESO 
 

Al decret de currículum 143/2007 s'estableix quins són els continguts a impartir de cada una de 
les matèries. En el present treball es farà referència als continguts curriculars de la matèria de 
Tecnologies a nivell de tercer d'ESO. 

Aquests continguts s'estructuren de la següent manera: 

 

 

Imatge 2 Continguts Tecnologies a 3er ESO 

 

Els continguts amb més detall que s'han de treballar en aquests tres grans blocs són els 
següents: 

 

Màquines, mecanismes i estructures  

o Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant 
l'observació. 
 

o Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'analitzar-ne els seus 
elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 
 

o Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús de combustibles 
tradicionals i alternatius i del seu impacte en el medi. 
 

o Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del 
moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines. 
 

o Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i 
associacions d'ells, i determinar esforços i estabilitat d'estructures. 
 

o Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes i 
associacions de mecanismes per a realitzar una funció determinada. 

 

Els projectes tecnològics 

o Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés de recerca de 
solucions. 
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o Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i funcionalitat de l'objecte o 
procés; relació de materials, eines i maquinari necessari; estudi econòmic del projecte; 
planificació del procés de realització; avaluació del resultat; elaboració de la memòria. 
 

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

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

o Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 
 

o Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i economització. 
 

o Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de màquines, eines i espais. 
 
Les comunicacions 

o Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques4: telefonia, ràdio, sistemes 
de posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 
 

o Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de 
grup a Internet. 
 

o Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà de 
comunicació en un espai real o virtual. 

 

Aquests continguts són redactats en funció dels objectius de la matèria de Tecnologies també 
assenyalats en el decret. Finalment s'indiquen uns criteris d'avaluació a dur a terme en funció 
d'aquests objectius i continguts indicats també al decret de currículum (veure apartat 3.2. 
Criteris d'avaluació). 

Com es pot observar els continguts a donar a conèixer a l'alumnat són molt amplis, i per tant, el 
treball segurament no podrà fer referència a tot el currículum de Tecnologies de tercer d'ESO. 
S'intentarà abastar el màxim de continguts amb el present treball, però principalment es 
centrarà a la primera part de Màquines, mecanismes i estructures, per la limitació de temps a 
l'hora de dur-ho a terme. 
 
3.2. Criteris d'avaluació 
 

Els criteris d'avaluació per a la matèria de Tecnologies a nivell de 3er ESO, segons el decret de 
currículum 143/2007,  són els següents: 

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

o Reconèixer la font i tipus d'energia que permet el funcionament de diferents 
mecanismes i màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic. 
 

o Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents mecanismes de 
transmissió i transformació del moviment a partir de l'anàlisi i l'observació d'aquests en 
diferents màquines. 
 

o Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció 
determinada dins d'un projecte tecnològic. 
 

                                                             
4 Error d'ortografia contemplat al decret de currículum 143/2007, hauria de ser "amb cable i sense cable" 
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o 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. 
 

o Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una 
solució correcta tenint en compte criteris d'estalvi de recursos i respecte pel medi 
ambient tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 
 

o Publicar els treballs personals i de grup en format de pàgina web. 
 

o Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
 

o Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i 
reflexionar sobre el seu ús i abús. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

La proposta que es planteja amb l'elaboració d'aquest treball va encaminada a millorar el que ja 
s'ha descrit al punt 2 d'aquest mateix document. L'objectiu principal és millorar la motivació del 
nostre alumnat. 

El que es treballarà per tal d'aconseguir millorar la motivació és el següent: 

• Utilitzar noves metodologies a l'aula i evitar l'ús únic i exclusiu de classes magistrals. 
Principalment es farà la proposta de sortides properes al centre on els alumnes hauran 
de treballar una sèrie d'activitats sobre algun objecte real.  
 

• Augmentar la participació i millora de l'actitud dels alumnes amb les activitats 
proposades. 
 

• Contextualitzar, és a dir, posar en contacte als alumnes amb el seu entorn per tal de 
veure una vessant pràctica i útil dels continguts treballats. 
 

Amb aquestes petites modificacions de gestió de l'aula i de les sessions de classe  s'estarà 
millorant substancialment les sessions de classe i per tant s'aconseguirà una millora del 
problema detectat. 

La zona o àrea geogràfica d'estudi en la que s'ha centrat el gruix del treball final de màster és el 
municipi de Terrassa. Per tant, les activitats que es plantegen al llarg d'aquest treball són 
indrets característics i d'interès cultural d'aquest municipi del Vallès Occidental. 

Les sortides que es proposen s'han cercat properes al centre de la ciutat, per tal de no provocar 
desplaçaments de l'alumnat amb vehicle i minimitzar el cost econòmic que porta associada una 
sortida escolar i poder accedir a peu des del mateix centre o en transport públic. Es pretén 
principalment buscar llocs, monuments, estructures, etc. del nostre municipi i que estiguin a 
l'abast de tothom per tal de correlacionar els continguts curriculars amb el món real i per tant 
trobar una vessant pràctica al que es treballa a les aules. 

4.1.Proposta de sortides 

De cada sortida que es treballarà s'ha redactat una documentació per a l'alumnat i una altra 
pels docents. 

La documentació per a l'alumnat inclourà: 

• Una fitxa o dossier amb la informació necessària per a treballar l'activitat:  
 

o Les activitats a realitzar. 
 

o La bibliografia/informació necessària per tal de completar les activitats i ampliar 
coneixements. 
 

o La temporització necessària per al desenvolupament de les activitats. 
 

o La metodologia a seguir: si és treball individual o en grup. 
 

 
La documentació pels docents inclourà: 
 

• Curs o nivell al que s'adreça l'activitat. 
 

• Continguts i objectius que es treballen. 
 

• Organització de l'activitat. 



Contextualització dels continguts curriculars de la matèria de tecnologia a 3er d'ESO  
  

13 

 

 
• Temporització. 

 
• Activitats complementàries de reforç i d'ampliació. 

 
• Resolució de les activitats. 

 
• Criteris d'avaluació. 

 
• Bibliografia complementària. 

 
 
Les sortides que es proposen són les que s'indiquen a la següent taula: 
 
 

Proposta de sortides 

Continguts Estructures a treballar Parc de Vallparadís 

Mecanismes Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 

Taula 1 Proposta de sortides 

 

Es pretén treballar principalment els continguts de Mecanismes i Estructures del primer bloc de 
Tecnologies. Es proposa una sortida al Parc de Vallparadís de Terrassa5 on principalment es 
treballarà Estructures amb l'observació dels diferents ponts del parc; i una altra sortida al 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa6 on es treballarà Mecanismes amb 
l'observació de la maquinària tèxtil exposada a la planta baixa del museu. 

4.1.1.Estructures: Parc de Vallparadís 

El Parc de Vallparadís és el parc central de Terrassa, la travessa de nord a sud i és el pulmó 
verd de la ciutat amb uns 395.500 m² de jardins i equipaments. A l'interior del Parc podem 
trobar des de flora autòctona a estructures arquitectòniques de l'antiguitat fins a l'actualitat. Als 
seus voltants trobem també el Castell Cartoixa, les Esglésies de Sant Pere interessants des del 
punt de vista arquitectònic. Podem realitzar un passeig tranquil pels seus camins i senders i 
anar descobrint els seus secrets. A l'annex A es pot consultar el plànol del parc amb més detall. 

S'ha pensat en aquest Parc per la seva proximitat al centre de la ciutat i de fàcil accés a totes 
les escoles del municipi amb transport públic i en algunes fins i tot caminant, en funció de la 
zona d'ubicació. 

Un passeig pel Parc ens apropa a construccions arquitectòniques de diferents èpoques de la 
història i per tant amb diferents tècniques de construcció. Principalment s'observarà els 
diferents tipus de Ponts que hi ha al parc. Al llarg del passeig podem anar observant aquestes 
construccions i treballar al mateix temps els continguts de la matèria de Tecnologies de 3er de 
la ESO. 

                                                             
5 Per a més informació del Parc Vallparadís consultar 
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g 
 
6 Per a més informació sobre el Museu consultar http://www.cdmt.es/principalcat.htm 

http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.cdmt.es/principalcat.htm
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.cdmt.es/principalcat.htm
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4.1.1.1. Com es treballa l'activitat 

S'ha elaborat una sèrie de documentació per tal de poder treballar l'activitat plantejada. 

 Dossier de l'alumne. Inclou una petita introducció de què es farà en aquesta sortida, 
quines activitats es treballen en grup i quines de forma individual, així com la puntuació 
de les diferents activitats. 
 

 Documentació per al docent. S'ha elaborat una documentació complerta pels 
professors que inclou tant els continguts, objectius, organització, temporització, 
solucionari d'activitats, criteris i rúbriques d'avaluació i una bibliografia complementària 
per tal de treballar l'activitat. 
 

4.1.1.2. Dossier de l'alumne 

A continuació s'inclou el dossier que s'ha elaborat per a l'alumne. 
 
S'ha considerat convenient incloure aquest dossier com a document individual als annexes 
(Annex B), per tal de que si es vol treballar aquesta sortida amb els alumnes es pugui recuperar 
com un document a part i poder-ho imprimir conservant el seu format original de dossier de 
treball. 
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Dossier de l'alumne 
 
Aquest material està pensat com a guia i dossier d’activitats. A 
l’interior trobaràs tota la informació per a realitzar les activitats 
proposades. 
 
Les activitats 1 a 4 són per fer en grup, les 5, 6 i 7 per fer de forma 
individual.  
 
Puntuació de les activitats: activitats 1 a 6 [10 punts cadascuna]; 
activitat 7 [20 punts]. 
 
Recorda que s'ha de lliurar el dossier de forma individual. 
 
Com ja sabeu, avui farem una visita al Parc Vallparadís. Segur que 
tots heu passejat, jugat, etc. algun cop al Parc, però potser mai l’heu 
observat amb deteniment. El que pretenem avui és observar 
determinades construccions, els Ponts, que hi ha al llarg del Parc. 
Veureu que hi ha molts i diversos. Es tracta doncs que els mireu 
d’una forma diferent, com estructures, i resolgueu les activitats 
plantejades en el dossier. 

 
Gaudiu de la visita!!! 

 
 

NOM:____________________________ 
 
GRUP:____________________________ 
      

 



 
   

 
 
 

 com ja sabeu avui farem un passeig per el Parc Vallparadís per tal de donar a coneixer els ponts com a 
elements estructurals i poder-los estudiar des d'aquest punt de vista. Però, tots coneixeu l'origen del Parc 
Vallparadís?  
 
"En els seu inicis, el que avui coneixem com a Parc Vallparadís, era un torrent, una riera. Aquest ha sofert els 
canvis més importants al llarg del S.XX.  
El torrent està situat als peus de la serralada litoral i prelitoral que envolten la plana vallesana, i que per tant 
recull les aigües de les pluges d'aquestes serralades. Però, la major part de l'any, aquestes rieres i torrents resten 
sense aigua. 
Aquest torrent, en el passat, impedia la comunicació entre les dos zones urbanes situades a banda i banda del 
torrent. D'aquí la construcció del Pont del Passeig, per tal de poder establir connexió entre aquests dos nuclis. 
Al llarg del S.XX s'ha treballat desde l'Ajuntament la modificació del torrent per tal de transformar-lo en un espai 
verd, d'ús públic i social. La seva ubicació, al vell mig de la ciutat, ha propiciat les ganes i la iniciativa de convertir 
el torrent en un Parc urbà, on a més de passejar i disfrutar de la natura, es puguin realitzar envents socials de 
gran importància per a la ciutat (com per exemple el Jazz Terrassa) que concentren gran quantitat d'espectadors 
del municipi i de les afores. 
 Per tant, el que avui coneixem com un gran parc que travessa la nostra ciutat de nord a sud, en els seus orígens, 
era una riera que recollia els torrents pluvials de les serralades que ens envolten." 
 
Per tal de situar-nos, s'adjunta a continuació un plànol del Parc, amb el recorregut a dur a terme en la nostra 
visita. 
 

 

 

Per tal de poder ubicar-nos en la nostra sortida, situa els ponts que visitarem al llarg de la sortida al 
plànol anterior i nomenal's. 

INTRODUCCIÓ 

Zona que visitarem 
del Parc Vallparadis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 
   

 Pasarel.la peatonal carrer Sant Valentí Aquest és el primer pont de la nostra visita que analitzarem. Volem 
conèixer quin tipus d’estructura s’ha utilitzat per construir-ho i a quins esforços està sotmes.  
 

 
a) Complerta els espais buits segons:  
  

1. Tipus d'estructura utilitzada 2 i 3. Tipus d'esforç que pateix en aquest punt 
 

b) Quina és la principal funció d’aquest pont?  
 

 
 

El Pont de Sant Pere. Aquest és un dels ponts emblemàtics del parc, principalment per la seva antiguitat. 
Com podeu observar és totalment diferent al de l'activitat 1. 
 

Indica els esforços a que esta sotmès                         Indica quins elements son de l’estructura 
 

 
1.  Indica de quin tipus d’estructura es tracta. 

2.Quin tipus de material s’ha utilitzat en la seva construcció? Per què? 

3. Quina devia ser la principal funció del pont quan es va construir? 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

ACTIVITATS 



 
   

 

 

 El Pont del Passeig. Aquest pont ha patit un seguit de transformacions al llarg dels anys, que molts de 
vosaltres segurament no recordeu. Encara sou joves! El que analitzarem a continuació és una d’aquestes 
modificacions realitzades en el pont. 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.Quin tipus d’element creus que és? I quina és la seva finalitat? 

2.Quins esforços pateix aquest element?   

3. De quin tipus d’estructura és aquest pont? 

4.Actualment quina és la finalitat d’aquest pont? 

 

Ordena cronològicament, de forma ascendent, els diferents ponts visitats al llarg del passeig per el Parc de 

Vallparadís. Utilitza criteris com el tipus de construcció i els materials emprats.(Relaciona amb fletxes) 

PONT ANY 

Pasarel.la Carrer 
 Sant Valentí 

 

Segle XII 

Pasarel.la de  
Sant Pere 

 

Segle XVI 1579 

Pont del Passeig 

 

1895 

Pont Castell Cartoixa 

 

1998 

Pont de Sant Pere 

 

2006 



 
   

Cerca a la sopa de lletres 10 paraules relacionades amb el tema d’estructures. 

 

Relaciona el tipus d'esforç amb la seva definició. 

Tracció Comprimir o aixafar els elements de l'estructura 

Compressió Doblegar els elements. Són el resultat de combinar esforços de tracció i de 
compressió 

Flexió Estirar els elements que els han de suportar 

Torsió Tallar els elements sobre els quals actuen forces de fregament 

Cisallament Recargolar els elements com a conseqüència de moviments de rotació 

 

Investiga sobre la construcció de la Passarel·la de Sant Pere. És un pont penjant? Com es va 
construir? Quina tècnica es va utilitzar? Fes un petit resum sobre la informació demanada. 
 
Aquests enllaços et poden ajudar en la recerca d'informació: 
 

 http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf 
 http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575 

 

Practica! 
En aquesta web podràs posar en 
pràctica els teus coneixements 
sobre les estructures 
triangulades. A veure quants 
ponts resistents i estables ets 
capaç de construir!!! 
http://www.physicsgames.net/s
wf/cargobridge.swf 

 

REFORÇ 

AMPLIACIÓ  

Aprèn més!!! 
Consulta el següent vídeo i aprèn una mica més sobre com Gaudí es va inspirar en la natura 
per fer les seves construccions. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22150&p_ex=gaud%ED&p_num=3 

http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf
http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575
http://www.physicsgames.net/swf/cargobridge.swf
http://www.physicsgames.net/swf/cargobridge.swf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22150&p_ex=gaud%ED&p_num=3
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4.1.1.3. Documentació pel docent 

A continuació es destaquen els punts més importants a ressaltar de la documentació elaborada 
pels docents. Aquesta informació s'ha extret de la documentació que s'ha elaborat i que es pot 
consultar de forma complerta als annexes d'aquest treball (Annex C).  

A. PLANTEJAMENT 

El material tractat en aquest dossier està pensat per alumnes de nivell de 3er ESO. Aquesta 
petita sortida introdueix als alumnes en el món de les Estructures i de la seva importància i 
rellevància pel desenvolupament cultural, econòmic i social, al llarg de la història. Actualment 
no podem concebre la nostra societat sense aquest tipus d'estructures arquitectòniques, però 
s'ha necessitat d'un gran avenç tecnològic per tal de poder construir avui dia veritables obres 
d'art arquitectòniques.  

S'intentarà introduir a l'alumnat en el món dels ponts i com aquests s'han anat millorant al llarg 
de la història amb un petit passeig per un dels llocs emblemàtics de la ciutat de Terrassa. 
 
Intentarem apropar els continguts d'una manera agradable, mitjançant sortides fora del centre, 
per tal que prenguin consciència que el que s'estudia a l'aula està lligat amb el món real i per 
tant que té una utilitat tangible.  

 

B. CONTINGUTS 

Els continguts de tercer treballats en aquesta activitat segons el decret 143/2007 de currículum 
d'ESO són els següents: 

Màquines, mecanismes i estructures  

o Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant 
l'observació. 
 

o Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'analitzar-ne els seus 
elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 

 

C. OBJECTIUS 

Treballant aquesta unitat de la manera presentada, pretenem que els alumnes en acabar siguin 
capaços de: 

 

o Identificar les diferents estructures de l'entorn. 
 

o Identificar els diferents esforços a què està sotmesa una estructura. 
 

o Identificar els diferents elements que componen una estructura tot observant elements 
reals del nostre entorn. 
 

o Comunicar de forma correcta i amb el llenguatge tècnic adient la informació rellevant. 
 

o Utilitzar dispositius TIC per practicar i simular estructures senzilles i resistents. 
 

o Relacionar els continguts teòrics de la matèria amb la realitat que ens envolta. 
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Les competències bàsiques treballades en aquesta unitat són: 

o Conviure i habitar el món. Conscienciar als alumnes de l'evolució tecnològica al llarg 
de la història per tal de poder construir estructures amb diferents tècniques. Posar a 
l'abast dels alumnes la realitat que els envolta i identificar elements estructurals del seu 
entorn. 

o Coneixement i interacció amb el món físic. Els alumnes podran observar 
l'entorn proper del seu propi municipi i identificar diferents elements estructurals 
que els envolten. 

o Social i ciutadana. Els alumnes crearan consciència de la conservació dels 
elements estructurals del seu municipi, doncs observaran estructures que 
segueixen intactes tot i el pas del temps i valoraran la importància del seu 
manteniment i conservació. 

o Metodològiques. L'alumne haurà de fer front a la situació de recerca d'informació i 
haurà de ser crític a l'hora de triar la informació rellevant pel seu treball. 
 

o Tractament de la informació i competència digital. Els alumnes han de ser 
capaços d'utilitzar les eines TIC per poder construir de forma simulada 
estructures senzilles i resistents, tot utilitzant els coneixements adquirits, 
mitjançant un simulador de construcció de ponts. 
L'alumne haurà de saber triar la informació cercada a Internet sobre la 
construcció d'un determinat pont, per tant, haurà d'adquirir destresa a l'hora de 
ser crític en el tractament de la informació trobada. 
 

o Comunicatives. L'alumne s'enfronta al repte de redactar un informe tècnic d'un 
determinat pont. 
  

o Lingüística i audiovisual. L'alumne haurà de ser capaç de redactar informació 
relacionada amb els ponts amb el llenguatge tècnic adient així com amb 
imatges i gràfics que facin més entenedor l'informe redactat. 
 

o Artística i cultural. L'alumne serà capaç d'identificar elements arquitectònics 
de la seva ciutat i que són elements culturals i obres d'art que han perdurat al 
llarg de la història, així com d'altres de recent construcció, però que fins i tot 
han estat guardonats amb premis de la Bienal Española d'Arquitectura y 
Urbanismo7 i de la Footbridge 2005 que atorga la revista anglesa Bridge design 
& engineering8. 

 
Principalment amb aquesta activitat es pretén que l'alumne observi el seu entorn i sigui capaç 
d'identificar diferents elements estructurals reals que ens envolten. Identificar els diferents 
esforços a que estan sotmeses aquestes estructures que encara segueixen erigides tot i el 
temps que fa que estan construïdes, així com les diferents tècniques de construcció de les 
mateixes. 
Es posarà a l'abast dels alumnes el contingut d'Estructures observant els diferents ponts 
construïts al Parc de Vallparadís. Existeixen diversos i variats en quan al sistema de 
construcció i en funció de l'època històrica en que van ser construïts. 
 
També es pretén que l'alumne sigui capaç de valorar aquests elements arquitectònics de la 
seva ciutat, i que sigui conscient de la importància de l'avanç de la Tecnologia al llarg de la 
història per tal de desenvolupar noves tècniques de construcció que han permès millorar la 
construcció de ponts i altres elements estructurals 

                                                             
7 Referència extreta de la publicació 
http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575 
8 Informació extreta de la publicació al diari El Pais digital: 
http://elpais.com/diario/2005/12/09/catalunya/1134094051_850215.html 

http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575
http://elpais.com/diario/2005/12/09/catalunya/1134094051_850215.html
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D. METODOLOGIA 

L'activitat està pensada per dur-la a terme al mateix moment de la visita. Els alumnes han de 
passejar i realitzar el circuit pel Parc de Vallparadís per tal de poder realitzar les activitats  
mitjançant l'observació dels diferents ponts plantejats en el dossier. Aquestes no són de gran 
dificultat, però si es requereixen unes nocions bàsiques dels continguts d'Estructures que s'han 
de treballar, per tal que els alumnes siguin capaços d'identificar el tipus d'estructura, així com 
els diferents esforços a què estan sotmeses. 

D.1. ORGANITZACIÓ 

El professor hauria de dedicar, sempre que sigui possible, una sessió a classe introductòria 
dels continguts d'estructures per tal de facilitar els coneixements als alumnes i aquest puguin 
arribar a la sortida amb unes nocions mínimes del que es pretén treballar. 

S'hauria d'haver treballat: 

 Definició d'estructura 
 

 Tipus d'estructures 
 

 Esforços a que estan sotmeses les estructures 
 

Si no és possible dedicar una sessió prèvia a aquests continguts introductoris, s'hauria de 
realitzar material complementari pels alumnes per a què el puguin consultar abans o durant la 
sortida i la realització de les activitats. S'ha de tenir present que els continguts d'estructures es 
treballen a 1er de la ESO i per tant, únicament s'haurà de refrescar la memòria sobre aquests 
continguts per tal de poder aprofundir posteriorment. Tot i que, moltes vegades, aquest tema no 
es treballa a 1er , ja que es prioritza treballar altres temes que ja no es treballaran 
posteriorment. 
 
A cada alumne se li farà entrega d'un dossier de treball on estaran redactades les activitats. 
Aquestes s'han de respondre en el mateix dossier. Hi ha 4 activitats per a resoldre en grup i 
altres, la 5, 6 i 7 , per realitzar de forma individual. De totes maneres, l'entrega del dossier s'ha 
de realitzar de forma individual. 
 
Les activitats 1 a 4 es poden resoldre en el mateix moment de la visita. La 5 i la 6, que són 
activitats de reforç, també es poden resoldre al finalitzar la visita, doncs ajuden a consolidar els 
continguts treballats. L'activitat 7, no es pot realitzar al llarg de la visita, doncs es necessària 
una connexió a la xarxa d'Internet per tal de cercar i consultar informació. 
 
Hi ha altres activitats de practicar i d'ampliació que també requereixen de connexió a Internet 
per tal de poder-les dur a terme. 
 

D.2. TEMPORITZACIÓ 

L'activitat està plantejada per ser realitzada de la següent manera:. 

Temporització prevista 

Sessió Activitat Temps 
(minuts) 

De classe 
(1 hora) 

Sessió magistral d'exposició de continguts sobre Estructures: 

40 o Tipus d'estructures 

o Tipus d'esforços a que estan sotmeses 

o Explicació de la sortida al Parc de Vallparadís 20 
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• Formació dels grups 

• Entrega del dossier 

• Temporització i organització prevista 
o Preguntes i dubtes 

Visita al 
Parc 

(un matí) 

Sortida al Parc Vallparadís  

o Trobada i caminada cap al Parc  30 

o Visita al Parc i recorregut. Elaboració de les activitats 120 

o Esmorzar i visita lliure del Parc 45 

o Trobada i tornada al centre escolar 30 

Treball a 
casa 

Realitzar les activitats d'ampliació 7, simulador de construcció de 
ponts i veure el vídeo de Què Qui Com 120 

Total 405 

Taula 2 Temporització de l'activitat Parc de Vallparadís 

El temps necessari per dur a terme tota l'activitat plantejada és d'aproximadament 7 hores. 
D'aquestes 1 hora és de sessió lectiva a l'aula ordinària al centre, 4 hores de visita al Parc 
Vallparadís, i 2 hores de treball a casa per tal de dur a terme l'activitat d'ampliació, practicar 
amb el joc de simulació de ponts i veure el vídeo proposat en el dossier de l'alumne sobre les 
estructures i Gaudí. 

E. ACTIVITATS 

S'han desenvolupat una sèrie d'activitats en el dossier de l'alumne (veure Annex B o punt 
4.1.1.1) per tal que es puguin treballar els continguts d'Estructures. El dossier presenta una 
primera part d'activitats per realitzar en grup i una segona part d'activitats complementàries de 
reforç i ampliació per tal de poder atendre a la diversitat, que s'han de treballar de forma 
individual. Tot i que l'entrega del dossier està prevista de forma individual. 

Les activitats generals o per treballar en grup tracten de diferents ponts del Parc que els 
alumnes han d'anar observant i completant alhora les dades requerides en el dossier. Són 
activitats senzilles, però que ajuden a treballar els continguts explicats a la sessió més teòrica 
treballada a l'aula ordinària (tipus d'estructures, tipus de material emprat en la construcció, ús 
del pont i esforços a que estan sotmesos els diferents elements estructurals). 

E.1  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

S'han plantejat varies activitats complementàries per tal d'atendre a la diversitat com s'ha 
comentat anteriorment. Hi ha activitats de relacionar, de cercar en una sopa de lletres, d'utilitzar 
simuladors per construir ponts i altres d'ampliació per aquells que vulguin saber una mica més. 

E.1.1 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE REFORÇ 

Les activitats de reforç (5 i 6) s'han de treballar de forma individual, però es poden realitzar en 
el mateix moment de la sortida.  

Aquestes activitats plantejades (sopa de lletres i relacionar conceptes) ajuden a consolidar i 
assolir els continguts i objectius fixats per a aquesta activitat. S'ha pensant en activitats 
senzilles però alhora útils per tal de reforçar aspectes importants de la unitat que s'està 
treballant. 
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E.1.2. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D'AMPLIACIÓ 

Les activitats complementàries d'ampliació, són aquelles que es plantegen per tal que l'alumne 
pugui ampliar els seus coneixements sobre un tipus concret de construcció de ponts que no es 
treballa directament en els continguts de l'aula. Es proposa, en el dossier, treballar un pont del 
parc, important per el tipus de construcció i per ser un pont que ha rebut diversos premis per la 
seva originalitat en la construcció i el poc impacte visual provocat en el parc. 

Es posa a disposició i a l'abast de l'alumne una sèrie d'enllaços que pot consultar per tal de 
cercar la informació requerida en l'activitat. Aquest ha de ser capaç de seleccionar la informació 
rellevant i redactar un informe amb tota la informació necessària i fotografies per tal de fer més 
entenedor el redactat. 

Amb aquesta activitat estarem treballant la iniciativa i autonomia personal, així com el domini 
de les eines TIC i d'altres competències indicades al punt C d'aquest mateix apartat. 

F. AVALUACIÓ 

Per tal de definir la manera en què avaluarem l'activitat hem de tenir present quins seran els 
criteris d'avaluació a aplicar, és a dir, que pretenem que els alumnes aprenguin amb l'activitat 
plantejada. 

 

Criteris d'avaluació 

C1 Identificar els diferents tipus d'estructures plantejats i els elements que les 
conformen. 

C2 Identificar els diferents esforços a que estan sotmeses les estructures. 

C3 Utilitzar de forma correcta els simuladors de construcció d'estructures. 

C4 Expressar correctament i amb terminologia adient les diferents activitats. 

C5 Ser crítics a l'hora de consultar la informació i ser capaços d'extreure el que és 
important i rebutjar el que és superficial. 

C6 Adoptar una actitud activa i positiva durant la visita. 

C7 Valoració de la importància de les estructures en el món real i la seva repercussió 
cultural, econòmica i social al llarg de la història.  

Taula 3 Criteris d'avaluació de la sortida al Parc de Vallparadís 

 

Un cop definits els criteris, passem a concretar com serà la metodologia d'avaluació de 
l'activitat. Es tindrà en compte l'actitud  dels alumnes a la sortida, com actuen al llarg de la 
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sortida, com es relacionen amb la resta de companys de grup, i l'entrega del dossier d'activitats, 
així com l'informe elaborat referent a l'activitat d'ampliació. 

 

Avaluació 

 Nota 

Actitud en la sortida   
Actitud a la sortida, interacció amb altres companys, i participació de les 
activitats. 20 
  

Material entregat (dossier):  
• Activitats de grup:  

 
 

 Activitat 1  10 
 Activitat 2  10 
 Activitat 3  10 
 Activitat 4 10 

• Activitats individuals :  
 Activitat 5 (reforç) 10 
 Activitat 6 (reforç) 10 
 Activitat 7  (ampliació: cerca d'informació, redactat i presentació) 20 

Total 100 

Taula 4 Avaluació de l'activitat de la sortida  al Parc de Vallparadís 

 

A continuació es desglossa la puntuació de la Taula 3 en rúbriques d'avaluació. La següent 
rúbrica serà útil per a l'avaluació de l'actitud de l'alumne en la realització de l'activitat. 

 

Què s'avalua ?  
 

Si 
[0,5] 

No 
[0,0] 

Puntuació 
 

Manifesta una actitud activa i de curiositat en la sortida i en la 
sessió prèvia 

    

Treballa de forma autònoma prenent decisions correctes      
Té autonomia i decisió en la realització del treball de grup     
Coopera activament en el treball de grup     

Total     

Taula 5 Rúbrica d'avaluació d'actitud en la sortida Parc de Vallparadís 

 

La rúbrica següent s'utilitzarà per puntuar les diferents activitats del dossier de l'alumne: 
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Activitat 

 
 Correcte No 

correcte Puntuació 

Activitat 1 [10 punts]     
 a.1) Resposta correcte: Triangulada [2,5 punts]     
 a.2) Resposta correcte: Tracció [2,5 punts]     
 a.3) Resposta correcte: Flexió [2,5 punts]     
 b) Resposta correcte: Pas de persones [2,5 punts]     

Activitat 2 [10 punts]     
 a)Omplir buits, cada buit correcte [1]; màxim 4 

punts 
    

 1) Resposta correcte: artificial massiva[2 punts]     
 2) Resposta correcte:  Pedra i justificació [2 punts]     
 3) Resposta correcte: comunicació de persones, 

animals i transport [2 punts] 
    

Activitat 3 [10 punts]     
 Resposta correcte: Escaire[2 punts] i reforç [2punts]     
 Resposta correcte: Flexió [2 punts]     
 Resposta correcte: Artificial massiva, pedres [2 

punts] 
    

 Resposta correcte: Pas persones i vehicles [2 punts]     
Activitat 4 [10 punts]     
 Tots ordenats correctament [10 punts]     
 ≥ 3 encerts [5 punts]     
 < 3 encerts [0,0 punts]     

Activitat 5 [10 punts]     
 Totes les paraules trobades [10 punts]     
 ≥ 5 paraules trobades [ 5 punts]     
 < 5  paraules trobades [0,0 punts]     

Activitat 6 [10 punts]     
 Totes les definicions correctes [10 punts]     
 ≥ 3 definicions correctes [ 5 punts]     
 < 3  definicions correctes [0,0 punts]     

Activitat 7 [20 punts]     
 Inclou totes les dades referents a la passarel·la 

redactades a l'apartat de solucions 5.2.2 [10 punts] 
    

 Ha fet la cerca, consulta i tria de la informació de 
forma correcte [5 punts] 

    

 Inclou imatges clarificadores [2,5 punts]     
 El redactat és coherent, correcte ortogràficament i 

gramaticalment [ 2,5 punts] 
    

Total Puntuació     

Taula 6 Rúbrica d'avaluació de les activitats del dossier detallada (sortida Parc de Vallparadís) 
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4.1.2.Mecanismes: Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT)9 és una entitat de referència en l’àmbit 
català i mediterrani, especialitzada en la conservació, estudi i promoció de la cultura tèxtil. Està 
ubicat a Terrassa, just al costat del Parc Vallparadís. El seu treball se centra sobretot en el 
patrimoni tèxtil industrial del nostre país.  

La seva situació a Terrassa, reflecteix el passat industrial tèxtil tant important i rellevant per a  
la història d'aquest municipi.  

El CDMT està especialitzat en la conservació, estudi i promoció de la cultura tèxtil. Treballa  per 
conèixer i fer conèixer el patrimoni tèxtil i per fomentar la sensibilitat i el coneixement del públic 
envers un patrimoni que és part indissociable de la nostra cultura. 
 
El Museu compta amb un taller de restauració de teixits i indumentària, que presta també servei 
a d’altres entitats i a particulars. 
 
El Centre es divideix en varies seccions: 
 

o Museu Textil. Visita a les diferents plantes d'exposicions (exposicions temporals en 
permanent renovació). Activitats per a escoles o particulars. 

o Biblioteca. Especialitzada en els diversos aspectes del tèxtil i la moda, i tot allò que s’hi 
relaciona: l’art, la indústria i la tecnologia, la història, el disseny, les tendències, etc., 
així com els aspectes del patrimoni, la conservació i la restauració. 

o Formació. Formació de nous professionals en l'àmbit de la restauració, cursos a mida 
de forma individual o a grups. 

A la plana web del museu (veure nota al peu nº 9) es pot consultar el preu de l'entrada general 
al museu. Aquest és un cost molt assumible, doncs és un preu únic de  3€. A més, aquest és 
pot reduir a 1,5 € per a estudiants o bé per a grups superiors a 15 persones.  

Per tant, amb aquesta proposta de sortida també es veurà minimitzat els cost econòmic 
associat a la sortida, així com la possibilitat d'accés al CDMT a peu o amb transport públic des 
de qualsevol punt de la ciutat. 

4.1.2.1. Com es treballa l'activitat 

S'ha elaborat una sèrie de documentació per tal de poder treballar l'activitat plantejada. 

 Dossier de l'alumne. Inclou una petita introducció de què es farà en aquesta sortida, 
quines activitats es treballen en grup i quines de forma individual, així com la puntuació 
de les diferents activitats. 
 

 Documentació per al docent. S'ha elaborat una documentació complerta pels 
professors que inclou tant els continguts, objectius, organització, temporització, 
solucionari d'activitats, criteris i rúbriques d'avaluació i una bibliografia complementària 
per tal de treballar l'activitat. 

4.1.2.2. Dossier de l'alumne 

A continuació s'inclou el dossier que s'ha elaborat per a l'alumne. S'ha considerat convenient 
incloure aquest dossier com document individual als annexes (Annex D), per tal de que si es 
vol treballar aquesta sortida amb els alumnes es pugui recuperar com un document apart i 
poder-ho imprimir conservant el seu format original de dossier de treball. 
 
                                                             
9 Per a més informació consultar la web del centre CDMT  http://www.cdmt.es/principalcat.htm 

http://www.cdmt.es/principalcat.htm
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Dossier per als alumnes 
 
Aquest  material  està  pensat  com  a  guia  i  dossier  d’activitats.  A 
l’interior  trobaràs  tota  la  informació  per  a  realitzar  les  activitats 
proposades. 
Com  ja  sabeu,  avui  farem  una  visita  al  Centre  de Documentació  i 
Museu  Textil  (CDMT)  de  Terrassa,  per  tal  de  treballar  de  forma 
complementària els continguts de Mecanismes. 
 
Veureu  diferents  màquines  Tèxtils,  i  haureu  de  ser  capaços 
d'identificar  diferents  mecanismes  en  aquestes  màquines.  Tots 
coneixeu  el  passat  Textil  de  la  ciutat  de  Terrassa,  i  quina millor 
manera  de  treballar  els  continguts  que  utilitzant  el  propi  passat  i 
present de la nostra ciutat. 
 
Les activitats 1 a 4 són per fer en grup, les 5, 6 i 7 per fer de forma 
individual.  
La puntuació de  les activitats és  la  següent: activitats 1,2,5  i 6  [10 
punts cadascuna]; activitat 3 i 4 [5 punts cadascuna] i activitat 7 [30 
punts]. 
 
Recorda que s'ha de lliurar el dossier de forma individual. 

 
Gaudiu de la visita!!! 

NOM: ____________________________ 
 

GRUP: ___________________________ 
      

 



 Carda per a fer buates (any 1868).  Observeu detingudament la màquina que teniu al vostre davant. És molt antiga, 

però si observeu amb detall podreu identificar diferents mecanismes principalment de transmissió de moviment. A veure 
quants sou capaços de nombrar!!! 

 

 

1.1.  Completa  la  taula  següent  amb  el  nom  del mecanisme  identificat  i  amb  el  tipus  de mecanisme  (transmissió  o 

transformació).  

 

Numero  Nom Mecanisme  Tipus de mecanisme 

1     

2     

3     

4     

5     

 

1.2. Si fem una ampliació del mecanisme número 2, ens trobem amb el següent: 

 
1.3. En la taula hauràs identificat un mecanisme de transformació de moviment. Quin? Com transforma el moviment? És 

un sistema reversible o irreversible? Justifica la teva resposta. Fes un petit croquis ( o fotografia) ampliat del mecanisme 

identificat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

1 

2 3 4 

1 

2 

 

 En les pantalles tàctils del Museu pots veure un vídeo amb la màquina de Carda en funcionament 

Si 1 és  la  roda motriu  (27 dents)  i 2  la conduïda  ( 19 dents) d'aquest  sistema 
d'engranatges,  calcula  la  relació  de  transmissió  i  determina  si  es  tracta  d'un 
sistema reductor o multiplicador de moviment. 
 



     

 

 

     

 

 

 

Fem petits càlculs: 

a) Suposem que la roda motriu té 28 dents i la roda conduïda 48. Calcula la relació de transmissió i determina si es 

tracta d'un sistema multiplicador o reductor de moviment. 

 

b) Si la velocitat de la roda motriu és de  10 rpm, a quina velocitat girarà la conduïda? 

 

continua de doblar (any 1904).   Teniu davant vostre una altre màquina tèxtil que us ofereix  la possiblitat de seguir 

identificant mecanismes. En aquesta podeu identificar de diferents als de l'activitat 1. A veure si sou capaços d'identificar 
els que us mostrem: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2.1. La imatge A quin tipus de mecanisme és? Explica com funciona aquest tipus de mecanisme.  Cap a quin sentit permet 

el gir? Posa algun exemple més d'utilització.  

 

 

 

2.2. Imatge B  

   

2.3. Aquest altre mecanisme està amagat dintre de la màquina. A veure si ets capaç de localitzar‐lo!  

 

 

   

 

 

 

 

 A  B 

 

a) De quin tipus de mecanisme es tracta?

b)  Indica quina  serà  la  roda motriu  i quina  la  conduïda. En que  t'has basat per  fer  aquesta 
disposició? 

 

c) El sentit de gir de les politges serà el mateix o diferent? Per què? 

 

Completa les dades següents:

Nom del mecanisme: _____________________________ 

Mecanisme de ________________________ de moviment. 

Transmet el moviment entre dos eixos perpendiculars que formen un angle de ____ º. 



     

 

 

Ordidor  de  Bóta  (1a meitat  S:XX).    Busquem  un  altre mecanisme  que  encara  no  hem  treballat  a  les  activitats 

anteriors. És el següent: 
 

 

3.1. Indica el nom del mecanisme que es tracta: 

___________________________________________________________________________________________________ 

3.2.  En  aquest  tipus  de  mecanisme  el  _______________________  actua  sempre  com  a  element  motor  i 

____________________ com a element conduït. 

3.3. La relació de transmissió i és sempre                                 i  per tant actua com un sistema   

a) > 1  a)multiplicador de moviment. 
 

b) < 1  b) reductor de moviment. 
 

   

Teler de llançadora mecànic (1a meitat S:XX).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1. Indica el nom del mecanisme que es tracta:

_______________________________________________________________________________________________ 

4.2.  Indica quin serà el element motriu i quin el conduit. En què et bases per fer aquesta classificació? (indica‐ho a la 

imatge). 

4.3. És un sistema multiplicador o reductor de moviment? Raona la teva resposta. 

 

4.4. El sentit de gir de les politges serà en el mateix sentit o sentit contrari? Raona la teva resposta.  



complerta  els  buits  del  mapa  conceptual  referent  a  la  classificació  de  Mecanismes.  T'ajudarà  a  consolidar  els 

continguts treballats.  

 

 

 

Relaciona els conceptes de la dreta amb els de l'esquerra per construir frases amb sentit. 

El trinquet 
Permet transformar moviments circulars en moviments rectilinis i a 
l'inrevés. 

La relació de transmissió  Transforma un moviment circular en un rectilini de vaivé. 

Un sistema reductor  S'utilitza per aturar  de cop una roda dentada. 

La biela ‐ manovella  És aquell en què la relació de transmissió i és >1. 

El mecanisme pinyó ‐ cremallera 
Serveix per determinar si un sistema és multiplicador o reductor de 
moviment. 

 

 

 

 

 

 

REFORÇ 

Practica! 
A continuació et donem un enllaç a un joc on podràs posar en pràctica els teus 
coneixements sobre engranatges. Has de construir un sistema d'engranatges capaç de 
transferir el moviment als engranatges senyalats i amb el sentit de gir correcte.  

 
http://www.shockwave.com/gamelanding/gears.jsp 



La Bicicleta. Segurament has pujat més d'una vegada en bicicleta. Has pensat com funciona el canvi de marxes?   Et 

donem  la oportunitat d'aprofundir en aquest  tema. A continuació et donem una sèrie d'enllaços per  tal que visualitzis 
algun vídeo i consultis alguna web que t'ajundarà a entendre el seu funcionament. 

 

  Vídeos:  

 Edu3.cat: Bicicleta http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16955 

 Què Qui Com: Bicicleta, la màquina perfecta 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=la%20bicicleta:%20una%20m%E0qui

na%20perfecta 

  Webs interactives amb  informació i activitats: 

 Canvi de pinyons: http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/data/gear0m.htm 

 Teoria i activitats: La bicicleta, un bon mitjà  de transport 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/bicicleta/index.htm 

 

a) Observa i explora les diferents planes webs. Redacta un petit informe de la informació consultada, sobre la relació de 

transmissió i el canvi de marxes de la bicicleta (quin pinyó necessitem si volem fer una pujada, i una baixada, o una recta?, 

per què? etc. ) Si cal, ho pots acompanyar amb fotografies o croquis que facilitin la informació aportada. 

b) De  la web "La bicicleta, un bon mitjà de transport",   explora primer totes  les pàgines  i posteriorment realitza el test 

d'avaluació. Porta imprès l'avaluació o bé penja‐la al moodle de l'assignatura. 

Ara ja estem preparats per fer una volta en bicicleta!!! 

AMPLIACIÓ 
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4.1.2.3. Documentació pel docent 

A continuació es destaquen els punts més importants a ressaltar de la documentació elaborada 
pels docents. Aquesta informació s'ha extret de la documentació que s'ha redactat i que es pot 
consultar de forma complerta en els annexos d'aquest treball (Annex E). 

A. PLANTEJAMENT 

El material tractat en aquest dossier està pensat per a alumnes de nivell de 3er ESO. Aquesta 
petita sortida ajudarà a identificar i resoldre petites activitats relaciones amb el contingut de 
Mecanismes. Es planteja l'activitat dintre del Centre de Documentació i Museu Tèxtil10 (CDMT), 
concretament a la exposició de maquinària tèxtil referent a "El procés Tèxtil". En aquesta petita 
mostra de maquinària es poden observar amb detall gran varietat de mecanismes de 
transmissió de moviment i algun de transformació de moviment.  

La petita sortida s'ha programat en aquest centre i enfocada en la maquinària Tèxtil, 
principalment, pel referent que ha estat Terrassa en el desenvolupament d'aquest sector 
industrial al llarg de la història. 
 

B. CONTINGUTS 

Els continguts de tercer tractats en aquesta activitat segons el decret 143/2007 de currículum 
de ESO són els següents: 

Màquines, mecanismes i estructures  

o Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del 
moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines. 

C. OBJECTIUS 

Treballant aquesta unitat de la manera presentada, pretenem que els alumnes en acabar siguin 
capaços de: 

o Identificar els diferents mecanismes de transmissió i transformació de moviment. 
 

o Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents mecanismes de 
transmissió i transformació de moviment a partir de l'anàlisi i l'observació d'aquests en 
diferent màquines. 
 

o Comunicar de forma correcte i amb llenguatge tècnic adient la informació cercada per a 
les activitats. 
 

o Relacionar els continguts teòrics de la matèria amb la realitat que ens envolta. 

 

Les competències bàsiques treballades en aquesta unitat són: 

o Conviure i habitar el món. Fer percebre als alumnes que allò que estudien a l'aula té 
una relació directa amb la realitat quotidiana. 

o Coneixement i interacció amb el món físic. Es posarà a l'abast dels alumnes 
la coneixença d'un Museu de la seva ciutat i el que poden observar en les 

                                                             
10 Centre de Documentació i Museu Textil http://www.cdmt.es/ 
 

http://www.cdmt.es/
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seves instal·lacions, tot relacionat amb els continguts que estan treballant a 
l'aula. 

o Social i ciutadana. Els alumnes podran conèixer la història i cultura que 
envolta el seu propi municipi i d'aquesta manera podran fer-se'l més seu 
(passat industrial Tèxtil de la ciutat de Terrassa). 

o Metodològiques. L'alumne haurà de fer front a la situació de cerca d'informació i haurà 
de ser crític a l'hora de triar la informació rellevant per al seu treball. L'alumne 
s'enfronta a la realització de petits càlculs matemàtics en la resolució de problemes de 
mecanismes. 
 

o Tractament de la informació i competència digital. Els alumnes han de ser 
crítics a l'hora de extreure'n la informació rellevant de tota la informació 
cercada o disponible. 
 

o Matemàtica. L'alumne haurà de ser capaç de resoldre petits problemes 
matemàtics en el dossier d'activitats relacionats amb el càlcul de mecanismes. 
 

o Comunicatives. L'alumne ha de ser capaç de comunicar verbalment i de forma escrita 
la informació cercada i la resolució d'activitats. 
 

o Lingüística i audiovisual. L'alumne haurà de ser capaç de redactar la 
informació sol·licitada en les diferents activitats plantejades en el dossier. 
 

o Artística i cultural. L'alumne podrà conèixer el seu propi entorn, i comprendre 
l'evolució Industrial que ha patit la nostra societat a través de l'observació de 
les diferents màquines exposades en el Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil. 

 
Principalment amb aquesta activitat es pretén que l'alumne observi  la varietat de la maquinària 
tèxtil exposada en el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, i sigui capaç d'identificar els 
diferents mecanismes de transmissió i transformació de moviment en les mateixes. 
 
També es pretén que l'alumne s'identifiqui i es relacioni amb el passat tèxtil que ha tingut la 
ciutat de Terrassa, i quina millor manera, que pugui visitar el museu tèxtil que la ciutat posa a 
l'abast i disposició de la societat. 
 

D. METODOLOGIA 

L'activitat plantejada està pensada per realitzar-la al llarg de la visita el Centre de 
Documentació i Museu Textil. Els alumnes hauran de seguir el dossier entregat i anar realitzant 
i completant les diferents activitats mitjançant l'observació, així com la realització petits càlculs 
matemàtics en determinats moments.  

Els alumnes necessiten tenir uns coneixements mínims de mecanismes de transmissió i 
transformació de moviment, per tal que siguin capaços de poder-los identificar en les màquines 
exposades. 

D.1. ORGANITZACIÓ 

El professor hauria de dedicar, sempre que sigui possible, una sessió a classe introductòria 
dels continguts de mecanismes per tal de facilitar els coneixements als alumnes i aquests 
puguin arribar a la sortida amb unes nocions mínimes del que es pretén treballar. 

S'hauria d'haver treballat: 
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 Tipus i classificació de mecanismes de transmissió i transformació de moviment. 
 

 Funcions dels diferents mecanismes 
 

 Relació de transmissió 
 

Si no és possible dedicar una sessió prèvia a aquest continguts introductoris, s'hauria de 
realitzar material complementari pels alumnes per a que el puguin consultar abans o durant la 
sortida i la realització de les activitats. 
 
A cada alumne se li farà entrega d'un dossier de treball on estaran redactades les activitats. i 
on es donen una sèrie d'instruccions de quines activitats es treballen en grup i quines de forma 
individual. Quina és la puntuació de cada activitat així com la obligatorietat d'entregar el dossier 
de forma individual.  
 
Les activitats 1 a 4 es poden resoldre en el mateix moment de la visita. La 5 i 6, són activitats 
de reforç però també es poden resoldre al finalitzar la visita, doncs ajuden a consolidar els 
continguts treballats. L'activitat 7, no es pot realitzar durant la visita, doncs es necessària una 
connexió a la xarxa d'Internet per tal de cercar i consultar informació. Per tant, aquesta última 
activitat d'ampliació s'haurà de realitzar a casa. 
 
Finalment hi ha la activitat practica que necessita d'una connexió a Internet per tal de poder 
practicar amb un joc d'engranatges on-line. 

D.2. TEMPORITZACIÓ 

L'activitat està plantejada per ser realitzada de la següent manera: 

Temporització prevista 

Sessió Activitat Temps 
(minuts) 

De classe 
(1 hora) 

Sessió magistral d'exposició de Mecanismes: 

40 o Tipus de mecanismes i classificació (transmissió i 
transformació de moviment) 

o Relació de transmissió 

o Explicació de la sortida al Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil (CDMT) 

20 
 Formació dels grups 

 Entrega del dossier 

 Temporització i organització prevista 

o Preguntes i dubtes 

Visita al 
Parc 

(un matí) 

Sortida al CDMT  

o Trobada i caminada cap al CDMT 30 

o Visita planta baixa i elaboració de les activitats 120 

o Esmorzar i visita lliure del resto de plantes del CDMT 45 

o Trobada i tornada al centre escolar 30 

Treball a 
casa 

Realitzar l'activitat d'ampliació 7 i practicar amb el simulador 
d'engranatges 120 

Total 405 

Taula 7 Temporització de l'activitat per a la sortida al CDMT 
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El temps necessari per dur a terme tota l'activitat plantejada és de aproximadament 7 hores. 
D'aquestes 1 hora és de sessió lectiva a l'aula ordinària al centre, 4 hores de visita al CDMT, i 2 
hores de treball a casa per tal de dur a terme l'activitat d'ampliació i practicar amb el joc de 
simulació d'engranatges. 

E. ACTIVITATS 

S'han desenvolupat una sèrie d'activitats en el dossier de l'alumne (veure Annex C o punt 
4.1.2.1)  per tal que es puguin treballar els continguts de Mecanismes. El dossier presenta una 
primera part d'activitats per realitzar en grup (activitats 1 a 4) i una segona part d'activitats 
complementàries de reforç (5 i 6)  i ampliació (7) per tal de poder atendre a la diversitat. 

Les activitats generals o per treballar en grup tracten de observar les diferents màquines 
exposades al Centre de Documentació i Museu Tèxtil, i cercar en aquestes diferents tipus de 
mecanismes, així com realitzar petits càlculs matemàtics per tal de determinar velocitats o 
relacions de transmissió dels diferents mecanismes de transmissió transformació de moviment. 

En aquest sentit, posem a l'alumne davant d'objectes reals, que poden tocar i veure a escala 
real, sense haver d'imaginar res. A més, el museu disposa de pantalles tàctils davant de les 
màquines que permeten visualitzar el procés tèxtil , així com diversos vídeos amb maquinària 
en funcionament. 

E.1 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Les activitats plantejades són de relacionar conceptes i de completar un mapa conceptual de 
classificació de mecanismes. Aquestes activitats ajuden a consolidar i reforçar els continguts 
treballats. 

Es proposa també jugar amb un joc d'engranatges on-line que permet acabar d'entendre com 
funcionen aquest tipus de mecanismes de transmissió de moviment. Aquest joc permet passar 
de nivell ( i de dificultat) si s'ha resolt de forma correcte el problema proposat. Cada vegada que 
es passa de pantalla, incrementa el nivell de dificultat. 

Finalment hi ha la proposta d'una activitat d'ampliació per aquells que vulguin saber una mica 
més. 

E.1.1 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE REFORÇ 

Les activitats de reforç (5 i 6) s'utilitzen per tal d'atendre a la diversitat. S'ha pensat en dos 
activitats que potencien la consolidació dels continguts treballats: completar un mapa mental de 
classificació de mecanismes i relacionar diferents definicions o conceptes. Són activitats 
senzilles però alhora útils per tal de reforçar aspectes importants de la unitat que s'està 
treballant. 

També s'ofereix a l'alumne la possibilitat de practicar amb un simulador gratuït que es pot 
descarregar de la xarxa d'Internet de muntatge d'engranatges. Amb aquest joc podran posar en 
pràctica els seus coneixements sobre aquest contingut.  
 
El joc permet anar avançant de nivell si el nivell anterior s'ha superat satisfactòriament. 
Principalment els alumnes han de ser capaços d'anar col·locant les diferents rodes dentades 
per aconseguir que tot el sistema giri en el sentit proposat. Cada nivell superior implica un nivell 
de dificultat també superior. 

E.1.2. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D'AMPLIACIÓ 

Les activitats complementàries d'ampliació, són aquelles que es plantegen per tal que l'alumne 
pugui ampliar els seus coneixements sobre una aplicació pràctica d'un determinat tipus de 
mecanisme.  



Contextualització dels continguts curriculars de la matèria de tecnologia a 3er d'ESO  
  

38 

 

En el dossier es planteja l'Activitat 7 d'ampliació. Principalment es pretén amb aquesta activitat 
que l'alumne aprofundeixi i millori els coneixements de mecanismes, relacionats amb el món de 
la bicicleta. Doncs és un objecte que segurament l'han utilitzat alguna vegada i per tant, els 
serà de més fàcil entendre i també més interessant i atractiu que qualsevol altre objecte que 
puguem proposar.  
 
Per treballar l'activitat  es proposen una sèrie d'enllaços que l'alumne ha de visitar i llegir la 
documentació que se li ofereix.  
 
Un cop llegida i visualitzada ha d'escriure un resum amb fotografies, si ho creu oportú, per tal 
d'explicar allò que se li demana. Com funciona el canvi de marxes de la bicicleta, quin tipus de 
pinyó s'ha d'utilitzar per una pujada o una baixa, per què?, etc. i tot això relacionat amb la teoria 
que ja coneix sobre els mecanismes i la relació de transmissió.  
 
Finalment se li proposa que realitzi un test d'autoavaluació sobre els continguts treballats de la 
bicicleta en una plana web. 

Amb aquesta activitat estarem treballant la iniciativa i autonomia personal, així com el domini 
de les eines TIC i d'altres competències indicades al punt C d'aquest mateix apartat. 

F. AVALUACIÓ 

Per tal de definir la manera en que avaluarem l'activitat hem de tenir present quins seran els 
criteris d'avaluació a aplicar, és a dir, que pretenem que els alumnes aprenguin i assoleixin amb 
l'activitat plantejada. 

Criteris d'avaluació 

C1 Identificar els diferents tipus de mecanismes de transmissió i transformació de 
moviment. 

C2 Comprendre i descriure la funció dels diferents tipus de mecanismes de transmissió 
i transformació de moviment. 

C3 Realitzar de forma correcte petits càlculs matemàtics tot utilitzant la relació de 
transmissió. 

C4 Relacionar correctament la relació de transmissió amb un sistema reductor o 
multiplicador de moviment, mitjançant l'observació o realització de petits càlculs. 

C4 Expressar correctament i amb terminologia adient les diferents activitats. 

C5 Adoptar una actitud activa i positiva durant la visita. 

C6 Col·laborar i participar de forma activa en les activitats de grup 

Taula 8 Criteris d'avaluació en la sortida al  CDMT 
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Un cop definits els criteris, passem a concretar com serà la metodologia d'avaluació de 
l'activitat. Es tindrà en compte l'actitud  dels alumnes a la sortida, com actuen al llarg de la 
sortida, com es relacionen amb la resta de companys de grup, i l'entrega del dossier, així com 
l'informe elaborat referent a l'activitat d'ampliació. 

Avaluació 

 Nota 

Actitud en la sortida   

Actitud a la sortida, interacció amb altres companys, i participació de 
les activitats. 20 

  
Material entregat (dossier):  

• Activitats de grup:  
 

 

 Activitat 1  10 
 Activitat 2  10 
 Activitat 3  10 
 Activitat 4 10 

• Activitats individuals :  
 Activitat 5 (reforç) 10 
 Activitat 6 (reforç) 10 
 Activitat 7  (ampliació: cerca d'informació, redactat i 

presentació) 20 

Total 100 
 

Taula 9 Avaluació de l'activitat de la sortida al CDMT 

A continuació es desglossa la puntuació de la Taula 3 en diferents rúbriques 
d'avaluació. La següent rúbrica serà útil per a la avaluació de l'actitud de l'alumne en la 
realització de l'activitat. 

 

Què s'avalua ?  
 

Si 
[0,5] 

No 
[0,0] 

Puntuació 
 

Manifesta una actitud activa i de curiositat en la sortida i en la 
sessió prèvia 

    

Treballa de forma autònoma prenent decisions correctes      
Té autonomia i decisió en la realització del treball de grup     
Coopera activament en el treball de grup     

Total     

Taula 10 Rúbrica d'avaluació d'actitud en la sortida al CDMT 

 

La rúbrica següent s'utilitzarà per puntuar les diferents activitats del dossier de l'alumne: 
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Activitat 

 
 Correcte No 

correcte Puntuació 

Activitat 1 [10 punts]     
 1.1)   5 correctes [2,5 punts]     

          ≥3 correctes [1 punt]     
         < 2 correctes [2 punts]     

 1.2) Resposta correcte: [5 punts]     
 1.3) Resposta correcte: [2,5 punts]     

Activitat 2 [10 punts]     
 2.1)Correcte [2,5 punts] / incorrecte [0 punts]     
 2.2) Resposta correcte [màxim 2,5 punts]     

o a) [0,5 punts]     
o b) [1 punt]     
o c) [1 punt]     

 2.3) Resposta correcte[ màxim 5 punts]     
o dades [1 punt]     
o b) [2 punts]     
o c) [2 punts]     

Activitat 3 [5 punts]     
 3.1) [1,5 punts]     
 3.2) [1,5 punts]     
 3.3) cada resposta correcte [1 punt], màxim 2 punts     

Activitat 4 [5 punts]     
 4.1) [1 punt]     
 4.2) [1 punt]     
 4.3) [2 punt]     
 4.4) [1 punt]     

Activitat 5 [10 punts]     
 Cada buit omplert correctament [1,25 punts]     

Activitat 6 [10 punts]     
 Totes les definicions correctes [10 punts]     
 ≥ 3 definicions correctes [ 5 punts]     
 < 3  definicions correctes [0,0 punts]     

Activitat 7 [30 punts]     
 a) [20 punts]     

o Inclou totes les dades referents a les 
preguntes plantejades [5 punts] 

    

o Ha fet la cerca, consulta i tria de la 
informació de forma correcte [5 punts] 

    

o Inclou imatges clarificadores [2,5 punts]     
o El redactat és coherent, correcte 

ortogràficament i gramaticalment [ 2,5 
punts] 

    

 b) [10 punts]     
o Activitat penjada a moodel o entregada 

impresa [5 punts] 
    

o Totes les respostes correctes [ 5 punts] 
o Alguna resposta errònia [ 0 punts] 

    

Total Puntuació     

Taula 11 Rúbrica d'avaluació de les activitats del dossier detallada (sortida al CDMT) 
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5. RESULTATS 

Amb el present treball es pretén posar en relació els continguts que es treballen a l'aula de 
forma teòrica amb la realitat que ens envolta. Tota la documentació generada en el treball, 
dossiers d'activitats i dossiers pels docents, no s'ha pogut portar a la pràctica, és a dir, no s'han 
pogut treballar les activitats de forma real en un centre de secundària. Però de ben segur que 
realitzant aquestes sortides i visites, i treballant els continguts de la manera proposada, 
s'aconseguirà: 

o Millorar l'actitud dels alumnes envers l'assignatura. 
 

o Millorar i augmentar la participació dels alumnes a les sessions de 
l'assignatura. 
 

o Millorar l'actitud i la capacitat en el treball en equip. 
 

o Relacionar els continguts del currículum amb el món real a través de 
l'observació d'objectes reals i per tant trobar una funcionalitat i una vessant 
pràctica dels continguts curriculars. 
 

o Formar alumnes amb una consciència i respecte per els objectes/elements que 
els envolten. 
 

o Treballar aspectes procedimentals i actitudinals. 
 

o Millorar la valoració que tenen els alumnes envers les estructures/elements del 
seu municipi com una mostra de l'evolució tecnològica que ha dut l'home al 
llarg de la història. 
 

o L'assoliment dels objectius i les competències bàsiques del currículum. 
 

Totes aquestes millores que es proposen, no són res més, que el fruit de treballar els 
continguts d'una forma més amena i divertida pels alumnes. El sols fet de sortir de l'aula 
ordinària, ja canvia la predisposició dels alumnes. Aquests, ja es mostren més receptius i 
positius que treballant els continguts a l'aula ordinària. 

Tot i això, l'organització d'una sortida no és una tasca senzilla, doncs requereix d'una 
burocràcia per part del centre important (autoritzacions, professorat, horaris, etc.) que pot ser 
un element en contra per tal de poder treballar els continguts amb aquest tipus de recurs 
didàctic. 

Cal destacar però, que les dos activitats plantejades es podrien dur a terme, si fos necessari 
per qüestió de disponibilitat horària, en una única sortida, ja que els dos llocs proposats estan 
ubicats en la mateixa zona. 
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6.-CONCLUSIONS 

Amb la redacció d'aquest treball final de Màster s'ha intentat posar en relació els continguts de 
currículum treballats a 3er de la ESO amb el context real en el que vivim. Es pretén, com s'ha 
fet èmfasi en tot el treball, que l'alumne sigui capaç de trobar una vessant pràctica a aquests 
continguts i una relació amb el món real (objectes, elements, etc.) que ens envolta. En concret 
s'ha volgut relacionar els continguts de currículum amb llocs característics i emblemàtics del 
propi municipi on l'alumne estudia, de manera que posem al seu abast una sèrie d'objectes, 
estructures, llocs, etc., que pot relacionar directament amb allò que estudia al centre i a l'aula 
ordinària. 

Sovint, als centres, es dóna poca importància a les activitats que es realitzen fora del centre i 
es limiten a impartir els continguts de forma teòrica a les aules sense realitzar sortides o visites. 
Ja se sap que una sortida implica un esforç extra pels docents (preparació de material, 
organització, professorat de suport, etc.) i sovint també per a les famílies dels alumnes per el 
cost econòmic que porta associada la sortida. 

En les sortides proposades en aquest treball, el cost econòmic per a les famílies és 
pràcticament cero. El Parc Vallparadís és un espai obert i gratuït de la ciutat, i és pot accedir a 
peu o bé amb transport públic des de qualsevol punt de la ciutat. El Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil, sí que portaria un cost econòmic associat en la seva entrada, però que es podria 
considerar mínim (1,5 euros per alumne). També en aquest cas és un espai de fàcil accés a 
peu des o bé amb transport públic des de qualsevol punt de la ciutat.. 

Si que es troba l'inconvenient, que per realitzar les sortides, es requereix la disponibilitat horària 
d'un matí sencer de la jornada escolar. Realment aquest és un obstacle a l'hora de poder 
organitzar la sortida. Per tots és sabut, que hi ha un contingut curricular extens  a impartir i 
poques hores lectives per tal de poder abordar-lo. Però de ben segur, serà més profitós 
treballar el contingut a la sortida que no pas en una aula ordinària, on els alumnes no es senten 
motivats i no tenen curiositat per el que s'està explicant. 

Aquest treball és només una mostra del que es pot arribar a fer utilitzant les sortides com un 
recurs didàctic més a l'hora de treballar els continguts del currículum. Si que trobo, que si es 
busca, es poden trobar racons de la nostra ciutat que es poden utilitzar com un recurs didàctic 
més per impartir els continguts. Però el tenir que sortir del centre és un impediment per anar a 
visitar una determinada escultura o monument de la ciutat. Al treball s'ha pensat en una sortida 
més amplia, que doni per treballar continguts més amplis, tot i que hi ha elements de la ciutat 
que també es podrien haver utilitzat per treballar algun contingut determinat, però s'han 
desestimat per el temps que requereix el desplaçar-se únicament per visitar una escultura, 
monument o objecte. Aquest doncs, es pot treballar a l'aula ordinària amb el suport informàtic 
adient (fotografies, vídeos,etc.), o bé inclús proposar l'activitat d'observació de l'objecte real 
com a feina per dur a terme a casa, sempre i quan no impliqui una dedicació massa extensa 
d'hores de feina. 

I per acabar, únicament comentar que realment preparar aquest tipus de material pels alumnes 
i els docents requereix d'una disponibilitat de temps important, així com d'un domini 
considerable de tots els continguts curriculars. Si es vol preparar material adient i correcte per a 
tots els continguts es qüestió d'anar fent i anar-los millorant i ampliant amb el temps i la 
experiència d'haver-los pogut portar a la pràctica. 
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8. ANNEXOS 
 

Veure documentació adjunta. 

 

 ANNEX A. Plànol Parc Vallparadís 
 ANNEX B. Dossier Alumne Sortida Parc Vallparadís 
 ANNEX C. Documentació professor Sortida Parc Vallparadís. 
 ANNEX D. Dossier Alumne Sortida al Centre de Documentació i Museu Textil 
 ANNEX E. Documentació professor Sortida al Centre de Documentació i Museu 

Textil 
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