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1. Introducció 

 

Per començar amb aquest treball trobo adequat fer la següent reflexió: 

En un món en el que tothom porta a sobre un GPS, ja sigui com una aplicació més del mòbil, un 
extra del cotxe o un de mà per anar per la muntanya, ens podríem qüestionar si aquella antiga eina que 
empraven els nostres pares i avis per circular i conèixer ciutats, el plànol, pot estar en perill d’extinció. 

A priori, i sense reflexionar-hi gaire, podríem arribar a pensar que els plànols són quelcom amb els 
dies contats. És cert que avui en dia quan anem pel carrer i no sabem arribar a un lloc, el primer que 
se’ns ve al cap és buscar-lo per internet al mòbil i que el software instal·lat ens guiï amb indicacions 
cap el nostre destí. En canvi, tot i que l’ús del GPS ens resulta molt còmode per el dia a dia, hi ha 
moltes situacions on l’ús de la cartografia en paper ens resulta més còmode, ja sigui per guixar-hi a 
sobre, senyalar llocs, mirar carreteres, mesurar distàncies, etc. 

En tot cas, tinguem la idea que tinguem respecte els mapes, el que sí ens pot resultar evident és 
que la humanitat ha tingut sempre la necessitat de representar tot allò que l’envolta així com de 
representar-se a sí mateixa ocupant el lloc on és. No se sap qui va ser el primer cartògraf que va 
elaborar el primer plànol però un dels mapes més antics que es conserva, és una tableta de ceràmica 
amb quasi uns cinc mil anys d’antiguitat on es pot veure representada la ciutat de Mesopotàmia a gran 
escala. 

De mapes n’hi ha de molts tipus: temàtic, general, cadastral, polític, del temps, etc. En canvi tots 
ells tenen, al menys, un parell de cosses en comú: representen gràficament una porció de territori sobre 
una superfície bidimensional, encara que pot esser esfèrica en els cas dels globus terraqüis, i guarden 
relació amb gran part de l’activitat humana. La majoria són reduccions i per tant, generalment, el mapa 
es menor que la regió que representa. Aquest fet és molt important, ja que és el motiu principal pel qual 
s’ha de fer un estudi previ per conèixer l’escala, que ens proporcionarà el límit del nivell de detall que 
es voldrà representar. 

La cartografia, d’ençà uns anys enrere, ha viscut nombrosos canvis significatius. Han aparegut 
nous instruments que han facilitat en gran mesura la feina de les persones que es dediquen a 
confeccionar o a treballar amb mapes. Antigament, quan es feien treballs de camp per efectuar 
aixecaments, solien ser equips de fins a cinc o sis persones. En canvi, actualment el més habitual és 
anar per equips de dues persones amb una estació total, poden anar un de sol si és amb GPS 
diferencial. Aquests avenços tecnològics, a més de suposar una reducció de costos, ha permès als 
professionals treballar d’una manera força més ràpida i còmode. 

Com trobo que totes aquestes dades, i moltes d’altres relacionades amb el món de la cartografia, 
són d’interès general, aquest treball té la intenció de donar a conèixer als alumnes d’ESO la gran 
importància que han tingut, tenen i tindran els plànols. Per això es crearà un projecte amb materials, 
recursos, activitats i programacions amb els que es podran treballar diferents aspectes referents al 
temari en qüestió. El material que es realitzi tindrà una base topogràfica i es podran treballar, de 
manera transversal, diferents matèries com la tecnologia i les matemàtiques, i competències bàsiques 
com les metodològiques i conviure i habitar el món.  
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Teodolit 

 

2. Definició i context del problema 

 

Com hem mencionat a la introducció, avui en dia gairebé la majoria d’alumnes de secundaria han 
fet servir un GPS i coneixen els comandaments bàsics per que els guiï cap al destí que han introduït. 
En canvi, quan els hi posem al davant un plànol, ja sigui de la ciutat on viuen o amb les acotacions 
necessàries per construir un kit de tecnologia, tenen dubtes tan essencials com saber-ne l’orientació o 
entendre que representen els elements que el composen. 

En primer lloc, per tal de tenir una idea aproximada dels coneixements que tenen els alumnes de 
l’ESO respecte a l’ús dels plànols, les seves funcions i aplicacions, i respecte a la cartografia i la 
topografia en general, vaig elaborar un qüestionari amb els resultats del qual poder extreure unes 
conclusions a priori: 

 

1. Què és un plànol? 

2. Algun cop n’has utilitzat un? Per a què? 

3. Enumera els tipus de plànols que coneixes i fes-ne una breu descripció. 

4. A casa, si has de buscar on és un lloc, on ho busques? (ordinador, 

plànol, GPS, mòbil...) 

5. Tens GPS? (ja sigui al mòbil, al cotxe, de mà...) L’has fet servir alguna 

vegada? 

6. Què creus que és més útil, un plànol o un GPS? 

7. Si et trobessis perdut en mig d’un bosc, de quina eina t’agradaria 

disposar per trobar el camí de tornada, un plànol o un GPS? 

8. Què tenen en comú la constel·lació de l’Ossa menor, una brúixola i la 

molsa en els arbres? 

9. Sabries dir el nom, explicar breument per a que serveix i qui fa ús de 

l’aparell de la imatge? N’has vit algun cop un?  

10. (41º 36’ 41.24” N , 2º 17’ 22.70” E) Quin significat tenen aquests 

números? Quin sistema de referència es fa servir habitualment?  

 

 

Aquest qüestionari inicial el vaig repartir a les classes de primer i quart de l’ESO amb la finalitat de 
tenir constància dels coneixements amb els que comencen la secundaria i dels que tenen poc abans 
d’iniciar el batxillerat o d’altres estudis superiors o d’incorporar-se al món laboral. 

Els resultats obtinguts no van diferir en gran mesura dels esperats, encara que no m’esperava 
obtenir pràcticament els mateixos resultats a un curs que a l’altra. Les conclusions més rellevants que 
vaig extreure del qüestionari van ser les següents: la majoria dels alumnes no saben trobar una 
definició correcte de plànol i no coneixen més d’un tipus, a més quasi bé tots prefereixen un GPS 

abans que un mapa per orientar-se. 

En segon lloc, i per tal de fer palesa la importància dels sistemes de representació més emprats 
durant la història de la humanitat, sempre tenint present el món on vivim i la importància de les noves 
tecnologies, aquest treball prova d’aportar una eina més al món de l’educació. A més, ja que el GPS és 
un sistema de posicionament del que no se’n parla habitualment, tan sols es fa ús d’ell, amb aquest 
projecte l’alumnat tindrà una idea bàsica del seu funcionament, més enllà de les pantalles tàctils, els 
suports emprats o les especificacions tècniques dels aparells que el duen instal·lat.  

   

Fig. 1 
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3. Descripció de la solució 

I. Marc legal 

Per començar el treball ens emmarcarem dins la legislació vigent i farem un resum de tots aquells 
apartats que ens seran interessants per desenvolupar la tasca que ens hem proposat. 

En primer lloc donarem un cop d’ull a les competències bàsiques que ens marca el currículum i que 
l’alumnat d’educació bàsica ha d’haver assolit un cop finalitzada l’etapa. 

En segon lloc farem un repàs dels blocs, que ens indica el currículum, de cada una de les 
assignatures que tractarem: tecnologia, i de manera transversal, matemàtiques i educació visual i 
plàstica. 

I per últim ens endinsarem en el propòsit d’aquest treball i veurem d’una manera més detallada les 
programacions per cursos i els treballs proposats. 

 

II. Competències bàsiques 

Els currículums d’educació primària i secundària obligatòria inclouen vuit competències bàsiques. 

Definició de competència: “S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i 
habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció 
de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el 
discerniments tenint en compte la dimensió social de cada situació.” [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la taula 1 es mostren les vuit competències que es tracten tant a educació primària com a 
secundària. A partir d’aquestes competències es començaran a construir les activitats d’aquest treball i 
més endavant es tractarà en detall quines d’elles es treballen amb cada un dels exercicis proposats. 
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Els conjunts de les diferents matèries del currículum contribueixen a l’adquisició de les 
competències bàsiques. Cadascuna de les matèries, per la disciplina que comporta, té una o més 
competències que li són pròpies a les que contribuirà amb major grau d’intensitat, però també ha de 
contribuir, encara que amb menor mesura a l’adquisició de les altres competències bàsiques. 

Tot el contingut que ve a continuació és extret del DOGC (Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya) [6] i és d’essencial interès en aquest treball ja que ens dona les directrius necessàries per 
endegar tot el procés d’elaboració. 

Les competències pròpies de la matèria de tecnologies estan estretament vinculades a les 
competències específiques centrades en conviure i habitar el món, que comprèn la competència en 

el coneixement i la interacció amb el món i la competència social i ciutadana.  

Assolir la competència de conviure i habitar el món implica adquirir coneixements sobre objectes, 
processos, sistemes i entorns tecnològics, així com desenvolupar destreses tècniques i habilitats per 
manipular objectes amb precisió i seguretat. L'anàlisi d'objectes i sistemes tècnics des de diferents 
punts de vista permet conèixer com s'han dissenyat i construït els elements que els formen i quina 
funció desenvolupen dins el conjunt, facilitant el seu ús i conservació. 

En la matèria de tecnologies, el coneixement i la interacció amb el món físic implica identificar 
problemes rellevants, realitzar observacions i manipulacions, formular-se preguntes i obtenir respostes 
aplicant el coneixement teòric i empíric disponible. També suposa adquirir competències per fer un ús 
responsable dels recursos, tenir cura del medi, practicar un consum racional i vetllar per la pròpia salut i 
la dels altres com a elements clau de la millora de la qualitat de vida de les persones. 

La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds per aplicar els 
coneixements propis de la matèria en el marc d'un treball individual i col·lectiu rigorós i també per 
prendre decisions en un món en què els avenços en els àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i 
tenen una influència decisiva en la vida de les persones, la societat i l'entorn. També implica el 
desenvolupament de valors i criteris ètics associats a la ciència i a la tecnologia, dins l'objectiu d'educar 
per una ciutadania responsable en una societat amb un component tecnocientífic cada vegada més 
complex i exigent. 

El tractament de la informació i la competència digital també s'ha de considerar una 
competència pròpia de la matèria. El tractament específic de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, integrat a aquesta matèria, proporciona una oportunitat especial per desenvolupar 
aquesta competència, associada al desenvolupament de continguts que permeten localitzar, processar, 
elaborar, emmagatzemar, presentar i difondre la informació a través de les tecnologies de la informació 
i la comunicació. L'ús d'aquestes tecnologies està associat, també, a la simulació de processos 
tecnològics i a l'adquisició de destreses relatives als entorns multimèdia. Aquesta competència permet 
valorar la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l'entorn en un món 
globalitzat. 

Aportació de la matèria a les competències bàsiques 

La matèria de tecnologies col·labora en el desenvolupament d'altres competències bàsiques. 
Participa en el desenvolupament de la competència matemàtica per mitjà de l'ús d'eines 
matemàtiques, de manera contextualitzada, en la mesura que proporciona situacions d'aplicabilitat a 
diversos camps i facilita la visibilitat d'aquestes aplicacions i de les relacions entre els diferents 
continguts matemàtics. Les eines matemàtiques especialment presents en la matèria estan 
relacionades amb la resolució de problemes pràctics de l'entorn: mesura i càlcul de magnituds 
bàsiques, l'ús d'escales, la lectura i interpretació de gràfics, i la resolució de problemes basats en 
l'aplicació d'expressions matemàtiques referides a principis i fenòmens físics. 

Les tecnologies contribueixen també a l'adquisició de competències comunicatives. La contribució 
a la competència lingüística i audiovisual es realitza a través de l'adquisició del vocabulari específic, 
que ha de ser utilitzat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la 
informació. La lectura, interpretació i redacció d'informes i documents tècnics contribueix al 
coneixement i a la capacitat d'utilitzar textos de diferents tipologies. La contribució a la competència 
artística i cultural s'assoleix per mitjà de l'ús d'instruments de representació gràfica i el disseny i   
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Tau. 2 

 
 
construcció d'objectes i estructures, però també per l'apreciació de la diversitat de produccions 
tecnològiques de les societats. 

A l'adquisició de la competència d'aprendre a aprendre es contribueix per mitjà del 
desenvolupament d'estratègies de resolució de problemes tecnològics, especialment per mitjà de 
l'obtenció, anàlisi i selecció d'informació útil per abordar un projecte. 

Finalment, la competència d'autonomia i iniciativa personal implica desenvolupar-se amb 
autonomia i iniciativa personal en diversos àmbits de la vida i del coneixement, inclòs el tecnològic; 
abordar els problemes tecnològics de manera reflexiva i plantejar alternatives i solucions de manera 
autònoma i creativa. 

 

III. Blocs curriculars per assignatures 

 

Estructura dels continguts 

La matèria presenta, d'una banda, els continguts tecnològics que s'han de desenvolupar en els 
cursos de primer a tercer per a tot l'alumnat en la matèria de tecnologies; i de l'altra, els continguts de 
dues matèries optatives en el quart curs: tecnologia i informàtica. 

Com el nostre propòsit és que tots els alumnes de secundaria acabin els seus estudis obligatoris 
amb uns coneixements bàsics de tot allò que més endavant treballarem, aquest treball es centrarà en 
els cursos de primer a tercer. Ja que és durant aquests quan la matèria és d’obligat compliment per a 
tot l’alumnat. 

A la següent taula es mostren els blocs que es treballen de primer a tercer d’educació secundaria 
obligatòria a l’assignatura de tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val a dir que els blocs curriculars detallats a la taula 2 seran la columna vertebral de tots els 
complements educatius que anirem realitzant. No obstant això és important també que deixem 
constància de quins són els continguts més rellevants de les assignatures que tractarem de manera 
transversal al llarg d’aquest treball. 
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A la següent taula descriurem els continguts de l’assignatura de matemàtiques i, com podem 
observar, els cinc blocs de continguts, tenen continuïtat amb els establerts per a l’educació primària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, a la taula número quatre, mostrarem els continguts de l’àrea de visual i plàstica. 

 

 

 

 

 

 

 

És important recordar que l’alumnat d’educació visual i plàstica adquireix les capacitats artístiques 

mitjançant el desenvolupament de les tres línies en que es fonamenta el plantejament curricular de la 

matèria: saber mirar per comprendre, saber fer per expressar-se i saber analitzar i reflexionar a partir 

d'aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els 

diferents aspectes de la realitat. Aquests tres apartats es desenvolupen respectivament en els apartats 

de la taula anterior. 

Bé, un cop arribats a aquest punt, seria interessant fer un repàs dels continguts més importants de 

les matèries que es tractaran transversalment, però com no volem allargar aquest apartat de manera 

innecessària i tota aquesta documentació es pot trobar de manera integra al document pertinent del 

DOGC [6], a continuació em limitaré a presentar les hores curriculars de cada matèria dels cursos de 

primer a tercer. 
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Escola de pràctiques 

 

En quant a l’assignació d’hores, per l’assignatura de Tecnologia s’han establert  210 hores lectives; 
per la matèria de Matemàtiques 315 hores; i per la d’Educació visual i plàstica 140 hores. El que 
representen dues i tres hores a la setmana per Tecnologia i Matemàtiques  respectivament, de primer a 
tercer d’Eso. En canvi la distribució és diferent per Educació visual i plàstica. Aquesta matèria no 
s’imparteix a primer d’Eso, però a segon li pertoquen tres hores a la setmana per contra d’una que se li 
assigna al curs de tercer. 

 

 

IV. Programacions per cursos 

a) Context 

Un cop estem situats dintre d’un marc legal, anem a situar-nos dins d’un context pedagògic.  

El centre d’ensenyaments on he realitzat les pràctiques és una escola privada concertada i està 
situada a una comarca del Vallès oriental. A l’hora de realitzar totes les programacions serà el centre 
de referència i és per això que a continuació faré quatre pinzellades de com és aquest centre educatiu. 

El centre té una llarga experiència educativa i pedagògica, amb un estil propi per tal de potenciar el 
desenvolupament integrat de l’alumne/a i segons els seus propis professors/es, una de les tasques 
més importants que realitzen és orientar l'alumne/a segons les seves capacitats i actituds, estimulant la 
creativitat i la participació activa en el seu propi progrés educatiu i d’aprenentatge per tal de facilitar els 
seu desenvolupament efectiu i responsable. 

L’escola és un centre d’ensenyament on s’imparteixen totes les etapes de la formació reglada, 
començant per l’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat, fins arribar als Cicle Formatius de Grau 
Mitjà i Superior. Autoritzats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. A més el 
centre també ofereix ensenyaments no reglats per atendre totes les necessitats formatives actuals: 
Proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Programes de Garantia Social, Formació 
Ocupacional, cursos de reciclatge per a treballadors en actiu, formació a mida per empreses i formació 
bonificada.  

A l’edifici en el que he realitzat les pràctiques hi trobem 
alumnes amb una edat que va dels nou als setze anys. Això 
és degut a que s’imparteixen classes des de quart de primària 
fins a quart de l’ESO. La majoria dels alumnes han nascut a 
l’estat Espanyol. Val a dir, però, que un vint-i-cinc per cent, 
aproximadament, venen de l’estranger, encara que porten 
varis anys residint a Catalunya i ja estan perfectament 
integrats a la nostre societat. Tot i que, com a la majoria 
d’escoles, es poden trobar diferents ritmes d’aprenentatge, 
diferents nivells de coneixements i alumnes amb grans diferències en 
quant a contextos socials i personals es refereix.  

La diversitat de l’alumnat requereix mesures que entenguin i atenguin  les diferències derivades de 
condicions personals i socioculturals. Per fer front a aquesta gran varietat, l’escola i més en concret el 
Departament d’Orientació disposa d’eines que fan que aquestes diferències es portin de manera 
natural entre els alumnes, per exemple el pla d’atenció a la diversitat. Aquestes eines impliquen 
mesures organitzatives i curriculars desenvolupades pel conjunt del professorat del centre. Entre les 
mesures d’atenció a la diversitat acordades com la Comissió d’atenció a la diversitat es troben el reforç 
educatiu, racons, tallers, projectes interdisciplinars, l’optativitat de les matèries, els Plans de Treball, els 
Plans individualitzats, etc. 

 

 

Fig. 2 
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b) Referència horària i planificació de les activitats 

 

A l’escola, degut també a l’atenció a la diversitat, els grups de primer, segon i tercer es desdoblen 
durant les hores de Tecnologia de manera que mentre la meitat del grup treballa aquesta àrea l’altre 
meitat treballa Informàtica. D’aquesta manera, el/la professor/a de Tecnologia pot atendre millor els/les 
alumnes que han de desenvolupar la seva destresa amb les eines i es disposen de dues hores 
d’Informàtica que permeten treballar els aspectes de presentació escrita des treballs a realitzar en les 
diferents àrees. 

A més, ambdues classes tenen una durada de dues hores. El departament didàctic ha optat per 
aquest mètode ja que així s’aprofita molt millor el temps i el fet que siguin un centre amb només una 
sóla linia, els hi facilita molt més els canvis d’aula. El cas és que al taller de tecnologia es perd molt de 
temps agafant les eines, preparant el material i, al finalitzar, netejant i endreçant l’aula taller. Per tant, 
d’aquesta manera, es pot fer més i millor feina tant a una matèria com a l’altra. A tercer es realitza la 
matèria de manera normalitzada. 

A continuació es detallen els horaris, i seguidament el calendari oficial del curs 2011/12 amb la 
distribució de les setmanes en que es realitzaran les tasques creades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curs començarà el dilluns 12 de setembre de 2011 a les 9h i finalitzarà el divendres 22 de 
juny de 2012. 

 

 

Tau. 5 Tau. 6 
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Les vacances seran les següents: 

          De Nadal: de 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, ambdós inclosos. 

          De Setmana Santa: del 2 al 9 d’abril, ambdós inclosos. 

 Dies festius: 12 d’octubre  (dia de l’Hispanitat) 
    31 d’octubre  (lliure disposició) 
    1 de novembre  (dia de Tots Sants) 
    6 de desembre  (festiu Constitució) 
    7 de desembre  (lliure disposició) 
    8 de desembre  (dia de la Immaculada Concepció) 
    9 de desembre  (lliure disposició) 
    20 de febrer  (lliure disposició) 
    30 d’abril  (lliure disposició) 
    1 de maig  (festa del treball) 
    18 de maig  (festa local: L’Ascensió) 

 

Calendari 2011 – 12 

L M Mi J V S D  L M Mi J V S D  L M Mi J V S D  L M Mi J V S D 

SETEMBRE 11  OCTUBRE 11 1 2  NOVEMBRE 11  DECEMBRE 11 

   1 2 3 4  3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11  10 11 12 13 14 15 16  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18  17 18 19 20 21 22 23  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25  24 25 26 27 28 29 30  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30    31        28 29 30      26 27 28 29 30 31  
 

GENER 12 1  FEBRER 12  MARÇ 12  ABRIL 12 1 

2 3 4 5 6 7 8    1 2 3 4 5     1 2 3 4  2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22  13 14 15 16 17 18 19  12 13 14 15 16 17 18  16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29  20 21 22 23 24 25 26  19 20 21 22 23 24 25  23 24 25 26 27 28 29 

30 31       27 28 29      26 27 28 29 30 31   30       

       MAIG 12  JUNY 12  JULIOL 12  1  AGOST 12 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3  2 3 4 5 6 7 8    1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  9 10 11 12 13 14 15  6 7 8 9 10 11 12 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  16 17 18 19 20 21 22  13 14 15 16 17 18 19 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  23 24 25 26 27 28 29  20 21 22 23 24 25 26 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30   30 31       27 28 29 30 31   

  

 

Amb l’objectiu de repartir el treball al llarg de tot el curs lectiu per als tres cursos, de manera que el 
professor de tecnologia es pugui centrar cada cop en un curs en concret, s’ha escollit un trimestre per 
cada un dels cursos tenint en compte els blocs curriculars i les necessitats educatives dels alumnes. 

El mes d’octubre es dedicarà als alumnes de primer. Seran cinc dijous i com cada classe són de 
dues hores, la càrrega lectiva serà de quatre hores (més sortida) per alumne ja que, com he explicat 
anteriorment, les classes de primer i segon són desdoblades amb informàtica. Amb aquest mètode 
s’aconsegueix que tots els alumnes facin la mateixa feina, en un període de temps semblant i que el 
professor tingui el control de la feina de cadascú dels alumnes.  

El febrer serà el mes que es dediqui a segon de secundaria i es repartirà la feina a fer d’igual 
manera que a primer. 

I per últim, tercer. Aquest curs, ja que serà l’últim amb el que treballarem, no pateix desdoblament i 
la matèria que tractarem és d’un nivell una mica superior als altres cursos, tindrà algunes 
característiques especials, com ara que incrementarem el nombre de sessions, els grups seran de més 
persones i es realitzarà pràcticament al final del curs. Les activitats que treballarem tindran una funció 
recopiladora de coneixements adquirits i per aquest motiu la nota final tindrà un pes lleugerament  
 
 

Tau. 8    Primer    Segon   Tercer 
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superior als altres cursos. Per una altra banda, les classes, com es pot observar al calendari, estan 
posades de manera alternada, i això es degut a que entremig hi van les classes d’informàtica. No he 
trobat adient interrompre el cicle normal a l’aula per introduir noves activitats, ja que això pot tenir 
repercussions al ritme d’altres professors i alumnes i els hi podria desquadrar segons quines 
programacions establertes des de l’inici de curs. 

 

c) Tipologies d’activitats d’ensenyament-aprenentatge 

Al centre hi ha 4 professors de Tecnologia. Dos d’ells la imparteixen a primer i segon, i altres dues 
ho fan a tercer i quart de l’ESO. 

Pràcticament totes les classes de tecnologia es realitzen al taller ja que la dinàmica més habitual és 
la realització de kits de construcció de la marca “Opitec Hobbyfix”. Encara que les classes de teoria, 
sobretot si és necessari l’ús del projector, es realitzen a l’aula ordinària.  

Els kits es realitzen o bé individualment o bé en parelles, segons les habilitats individuals i tenint en 
compte les diversitats de l’alumnat, tot i que al final tothom ha d’haver finalitzat el seu treball en el 
temps establert. 

La assignatura d’informàtica que es realitza de forma paral·lela i te en consideració les activitats 
que es duen a terme a l’aula taller de tecnologia. Per tant, si s’està realitzant un kit on més tard s’haurà 
de redactar un informe, a l’aula d’informàtica s’estarà treballant el processador de textos o bé algun 
programa de disseny i dibuix. 

 

d) Programacions 

 

A continuació exposaré les graelles corresponents als tres cursos pertinents. En elles s’hi mostren 

un conjunt de dades essencials per poder entendre i posar en pràctica el seguit d’exercicis proposats al 

següent apartat. 

En primer lloc trobarem la capçalera de la graella: grup classe, la durada de les sessions, el 

període en el qual tindran lloc les activitats, el professor que les durà a terme, l’àrea de coneixement 

que s’està tractant i per últim, però no per això menys important, el títol i  la justificació de l’activitat en 

qüestió. 

En segon lloc hi hauran descrits els objectius d’aprenentatge, tot allò que volem que l’alumne 

assoleixi amb la realització de les pràctiques, les competències bàsiques que els alumnes treballaran, 

directa o indirectament, tot executant les feines que se’ls demanen. A més, per tal d’avaluar el treball 

que ha realitzat cadascú dels alumnes d’una manera objectiva i més o menys igualitària, podrem trobar 

els criteris d’avaluació. 

Més avall, haurem d’escriure tots els continguts que tractarem per arribar a assolir tot l’anteriorment 

descrit, la metodologia que farem servir i la tipologia d’activitats, tant d’aprenentatge com d’avaluació. 

Per últim es veuran descrites les connexions amb d’altres matèries, tots aquells conceptes que 

tenen a veure amb més d’un coneixement, la programació temporitzada que serveix com a guia pel 

mestre, el sistema d’avaluació i el tipus d’atenció a la diversitat que oferirem per tal de poder arribar a 

tots els alumnes per igual, independentment de la seva capacitat. 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS 
ESCOLAR 

PROFESSOR/A 

1r ESO 4 hores / 2 sessions (més sortida) 6 Octubre 11 – 03 Novembre 11 11 / 12 Eduard Redaño Torres 

ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

TECNOLOGIA 
GmaPS: Aquesta activitat té cabuda dintre del primer bloc de continguts: La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de 
tecnologia. Més concretament es tractarà de manera clara i directa la utilització d’instruments de representació gràfica aplicant 
acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes. 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

O1. Conèixer el concepte de plànol 
així com el vocabulari específic 
d’aquests. 
 
O2. Orientar-se de forma autònoma 
utilitzant un plànol i relacionant el 
gràfic amb la realitat. 
 
O3. Representar gràficament, a 
escala i en dues dimensions un 
terreny, una porció d’una població, 
una construcció, etc. 

CB1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: 
Adquisició i ús contextualitzat del vocabulari tecnològic 
específic. Interaccionar oralment, per escrit i amb l’ús dels 
llenguatges audiovisuals, tot fent servir també les TIC. Així 
mateix, la consulta de documents tècnics contribueix a assolir 
aquesta competència. 
CB2. Competència personal: Desenvolupar-se amb 
autonomia i iniciativa personal en la resolució de problemes. 
Ser capaç de  prendre decisions i d’assumir riscos en la presa 
de decisions. Tenir esperit de superació i perseverança, i 
aprendre dels propis errors. 
CB3. Competència de coneixement i interacció amb el 
món: Adquisició de coneixements sobre els plànols i 
interpretació d’aquests. Integració de conceptes i principis 
bàsics procedents de camps diversos. Capacitat per aplicar el 
marc teòric en la resolució de problemes reals o simulats, 
basats en aspectes de la vida quotidiana o de contextos més 
globals. 

CA1. Utilitzar la forma correcta de representació gràfica per 
realitzar un plànol. 
 
CA2. Identificar els elements més rellevants en un plànol. 
 
CA3. Conèixer els diferents tipus de plànols que existeixen. 
 
CA4. Identificar de forma correcta l’escala d’un plànol per poder 
conèixer distàncies entre els llocs representats. 
 
CA5. Gestionar la informació que ens envolta de forma lògica i 
àgil amb la finalitat d’orientar-se correctament. 

CONTINGUTS 

 Tipus de plànols. 

 Interpretació de mapes. 

 Eines d’orientació i mesura. 
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METODOLOGIA, MATERIALS, RECURSOS I BIBLIOGRAFIA TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

APRENENTATGE AVALUACIÓ 

Metodologia: La metodologia utilitzada en aquesta programació es basarà en els 
següents principis:  

 L'alumne ha de construir activament el seu propi coneixement, és a dir, tot 
aprenentatge ha de basar-se en activitats i participació activa de l'alumne. 

 L'alumne ha d'aprendre a aprendre, és a dir, ha de tenir prou maduresa i se li 
han de facilitar les eines conceptuals per a que pugui aprendre per sí mateix: 
s'ha d'afavorir l'autoaprenentatge per a que sigui capaç de resoldre els 
problemes de manera autodidacta. 

 L'alumne ha d'aprendre a treballar en equip i a fer servir tècniques 
d'investigació, donat que en el món social al qual pertanyem aquests valors són 
importants. 

 L'alumne ha de desenvolupar aprenentatges significatius, és a dir, tot 
aprenentatge nou ha de basar-se en coneixements prèviament assolits. 

Materials, recursos i bibliografia: 
Material propi dels annexos i bibliografia tant als annexos com al treball. 

 Discurs del professor. 
 

 Visionat de conceptes, 
imatges, vídeos i plànols. 
 

 Exercicis fets a l’aula i fora 
d’ella i deures sobre 
explicacions de classe. 

 Exercicis fets tant a classe com a 
casa. 
 

 Examen de continguts. 
 

 Entrega del plànol. 

CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES 

 Matemàtiques i Ciències socials: representació gràfica i escales. 

 Llengua: producció de textos orals i escrits per comunicar i compartir projectes. 

 Amb totes les matèries: utilització de recursos TIC. 

PROGRAMACIÓ TEMPORITZADA 

SESSIÓ 1: Part de teoria del material preparat i activitats. 
SESSIÓ 2: Sortida per confeccionar el plànol de la zona. 
SESSIÓ 3: Finalització del plànol a classe i realització del examen de continguts. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 Actitud: 15% 

 Activitats de deures a casa o a classe: 30% 

 Control escrit: 25% 

 Treball individual: 30% 

ATENCIÓ A LA DIVERISTAT 

Per a atendre a aquelles alumnes que ho necessiten, tenint en comte la possible diversitat de l’alumnat. Aquest tipus d’activitats les dividirem en tres grups:  
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* Activitats de reforç: dirigides a l’alumnat que té problemes per a seguir el ritme normal de la classe o necessita repassar i refermar els conceptes treballats en 
l’aula. 

* Activitats de recuperació: solen ser similars a les desenvolupades en el desenvolupament de la unitat, i van dirigides las alumnes que no han assolit els 
objectius marcats. 

* Activitats d’ampliació: per a aquells alumnes que porten un ritme de treball superior a la mitja de la classe i necessiten exercicis amb una major dificultat perquè 
els estimuli el repte.  Aquest tipus d’activitats es treballaran paral·lelament al ritme normal de la classe, de manera que no afecten al desenvolupament normal 
de la unitat. 

  

Tau. 9 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS 
ESCOLAR 

PROFESSOR/A 

2n ESO 4 hores / 2 sessions 3 Febrer 12 – 24 Febrer 12 11 / 12 Eduard Redaño Torres 

ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

TECNOLOGIA 
La maqueta topogràfica: Aquesta activitat té cabuda dintre del segon i tercer bloc de continguts de segon de l’Eso. Amb ella es 
pretén que els alumnes vegin part del processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana i a més treballin amb 
l’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

O1. Conèixer les unitats de mesura 
relatives als mapes.  
 
O2. Conèixer els elements 
informatius d’un mapa: escala, 
equidistància, llegenda i corbes de 
nivell. 
 
O3. Saber calcular distàncies sobre 
un mapa. 
 
O4. Entendre que el mapa és una 
representació del relleu a escala. 
 

CB1. Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual: Adquisició i ús contextualitzat del 
vocabulari tecnològic específic. Interaccionar oralment, 
per escrit i amb l’ús dels llenguatges audiovisuals, tot 
fent servir també les TIC. Així mateix, la consulta de 
documents tècnics contribueix a assolir aquesta 
competència. 
CB2. Competència matemàtica: Utilitzar i relacionar 
nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i 
les formes d’expressió i de raonament matemàtic, tant 
per produir i interpretar distints tipus d’informació, com 
per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius 
i espacials de la realitat. 
CB3. Competència d’aprendre a aprendre: Es 
treballaran les dues dimensions fonamentals: duna 
banda, l’adquisició de consciència de les pròpies 
capacitats, del procés i les estratègies necessàries per 
desenvolupar-les; d’altra banda, disposar d’un 
sentiment de competència personal, que redunda en el 
desenvolupament de les actituds, la motivació, la 
confiança en un mateix i el gust d’aprendre. 

CA1. Comprendre i descriure el procés d’elaboració d’una 
maqueta així com els passos que s’han de seguir per obtenir el 
producte final. 
 
CA2. Descriure i saber posar en pràctica els mètodes de 
mesura sobre plànols. 
 
CA3. Crear i construir una maqueta d’un terreny a partir d’un 
plànol prèviament dibuixat, així com també saber fer servir els 
materials de construcció de maquetes d’una manera correcte i 
eficient. 
 
 
CA4. Conèixer els diferents aspectes més rellevants d’un plànol 
topogràfics: corbes de nivell, equidistància, cotes d’alçada, etc. 
  

CONTINGUTS 

 La naturalesa del plànol topogràfic. 

 Mètodes i unitats de mesura sobre plànols. 

 Construcció d’una maqueta. 
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METODOLOGIA, MATERIALS, RECURSOS I BIBLIOGRAFIA TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

APRENENTATGE AVALUACIÓ 

Metodologia: La metodologia utilitzada en aquesta programació es basarà en els 
següents principis:  

 L'alumne ha de construir activament el seu propi coneixement, és a dir, 
tot aprenentatge ha de basar-se en activitats i participació activa de 
l'alumne. 

 L'alumne ha d'aprendre a aprendre, és a dir, ha de tenir prou maduresa i 
se li han de facilitar les eines conceptuals per a pugui aprendre per sí 
mateix: s'ha d'afavorir l'autoaprenentatge per a que sigui capaç de 
resoldre els problemes de manera autodidacta. 

 L'alumne ha d'aprendre a treballar en equip i a fer servir tècniques 
d'investigació, donat que en el món social al qual pertanyem aquests valors 
són importants. 

 L'alumne ha de desenvolupar aprenentatges significatius, és a dir, tot 
aprenentatge nou ha de basar-se en coneixements prèviament assolits. 

Materials, recursos i bibliografia: 
Material propi dels annexos i bibliografia tant als annexos com al treball. 

 Discurs del professor. 
 

 Visionat de conceptes, 
imatges, vídeos i plànols. 
 

 Exercicis fets a l’aula o 
deures sobre 
explicacions de classe. 

. 

 Exercicis fets tant a classe com a casa. 
 

 Examen de continguts. 
 

 Entrega de la maqueta realitzada. 

CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES 

 Matemàtiques i Ciències socials: representació gràfica i escales. 

 Matemàtiques: resolució de problemes. 

 Llengua: Comunicació, cerca, intercanvi i publicació d’informació per mitjà d’internet, i presentació de documentació i treballs. 

 Educació visual i plàstica: realització d’apunts, esbossos i esquemes durant el procés de creació, i reconeixement i comprensió de formes geomètriques 
bidimensionals i tridimensionals i de les seves funcions. 

 Amb totes les matèries: utilització de recursos TIC. 

PROGRAMACIÓ TEMPORITZADA 

SESSIÓ 1: Explicació de la teoria amb el material preparat, avançament del que s’haurà de fer i material necessari per la segona sessió. 
SESSIÓ 2: Posada en pràctica construint la maqueta topogràfica i realització del control escrit. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 Actitud: 15% 

 Activitats de deures a casa o a classe: 30% 

 Control escrit: 25% 

 Treball individual: 30% 
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ATENCIÓ A LA DIVERISTAT 

Per a atendre a aquelles alumnes que ho necessiten, tenint en comte la possible diversitat de l’alumnat. Aquest tipus d’activitats les dividirem en tres grups:  
 

* Activitats de reforç: dirigides a l’alumnat que té problemes per a seguir el ritme normal de la classe o necessita repassar i refermar els conceptes 
treballats en l’aula. 

* Activitats de recuperació: solen ser similars a les desenvolupades en el desenvolupament de la unitat, i van dirigides las alumnes que no han assolit els 
objectius marcats. 

* Activitats d’ampliació: per a aquells alumnes que porten un ritme de treball superior a la mitja de la classe i necessiten exercicis amb una major dificultat 
perquè els estimuli el repte.  Aquest tipus d’activitats es treballaran paral·lelament al ritme normal de la classe, de manera que no afecten al 
desenvolupament normal de la unitat. 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS 
ESCOLAR 

PROFESSOR/A 

3r ESO 6 hores / 3 sessions 3 Maig 12 – 31 Maig 12 11 / 12 Eduard Redaño Torres 

ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

TECNOLOGIA GPS: Aquesta activitat té cabuda dintre dels continguts de tercer on s’especifica una part que tracta sobre l’anàlisi de les 
comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de posicionament global, ordinador i televisió. 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

O1. Conèixer, de manera bàsica, el 
funcionament del sistema de 
posicionament global (GPS). 
 
O2. Entendre el significat d’unes 
coordenades i tenir recursos per 
obtenir les d’un lloc en concret. 
 
O3. Analitzar, raonar i discriminar, 
en quins moments el GPS ens pot 
ser útil. 

CB1. Tractament de la informació i competència 
digital: En aquesta activitat l’alumne treballarà l’accés a 
la informació i fins i tot haurà de fer-ne transmissió, tot 
usant distints suports, incloent-hi la utilització de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com a 
element essencial per informar-se, aprendre i 
comunicar-se. 
CB2. CB3. Competència de coneixement i interacció 
amb el món: Adquisició de coneixements sobre 
satèl·lits i com aquests ens poden ajudar a situar-nos. 
Integració de conceptes i principis bàsics procedents de 
camps diversos. Capacitat per aplicar el marc teòric en 
la resolució de problemes reals o simulats, basats en 
aspectes de la vida quotidiana o de contextos més 
globals. 
CB3. Competència matemàtica: Utilitzar i relacionar 
nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i 
les formes d’expressió i de raonament matemàtic, tant 
per produir i interpretar distints tipus d’informació, com 
per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius 
i espacials de la realitat. 

CA1. Comprendre i descriure el funcionament i les diferents 
aplicacions que pot tenir un sistema de posicionament global. 
 
CA2. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
 
CA3. Redactar una memòria del treball encomanat d’una 
manera pulcra i que contingui els apartats establerts. 
 
CA4. Saber obtenir coordenades aproximades de llocs, així com 
calcular una distància a partir d’aquestes. 
 
CA5. Saber establir diferències entre l’ús d’un aparell GPS i un 
mapa. 

CONTINGUTS 

 Sistemes de posicionament global. 

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

 Identificació de problemes tecnològics i de les fases de recerca de solucions. 
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METODOLOGIA, MATERIALS, RECURSOS I BIBLIOGRAFIA TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

APRENENTATGE AVALUACIÓ 

Metodologia: La metodologia utilitzada en aquesta programació es basarà en els 
següents principis:  

 L'alumne ha de construir activament el seu propi coneixement, és a dir, 
tot aprenentatge ha de basar-se en activitats i participació activa de 
l'alumne. 

 L'alumne ha d'aprendre a aprendre, és a dir, ha de tenir prou maduresa i 
se li han de facilitar les eines conceptuals per a pugui aprendre per sí 
mateix: s'ha d'afavorir l'autoaprenentatge per a que sigui capaç de 
resoldre els problemes de manera autodidacta. 

 L'alumne ha d'aprendre a treballar en equip i a fer servir tècniques 
d'investigació, donat que en el món social al qual pertanyem aquests valors 
són importants. 

 L'alumne ha de desenvolupar aprenentatges significatius, és a dir, tot 
aprenentatge nou ha de basar-se en coneixements prèviament assolits. 

Materials, recursos i bibliografia: 
Material propi dels annexos i bibliografia tant a annexos com al treball. 

 Discurs del professor. 
 

 Visionat de conceptes, 
imatges, vídeos i 
plànols. 
 

 Exercicis fets a l’aula o 
deures sobre 
explicacions de classe. 

 Exercicis fets tant a classe com a casa. 
 

 Examen de continguts. 
 

CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES 

 Matemàtiques: Simbologia i resolució de problemes. 

 Llengua: Exposició oral i presentació de treballs. 

 Educació visual i plàstica: Aplicació de la geometria per resoldre problemes. 

 Amb totes les matèries: utilització de recursos TIC. 

PROGRAMACIÓ TEMPORITZADA 

SESSIÓ 1: Explicació de la teoria amb el material preparat, avançament del que s’haurà de fer a la propera sessió. 
SESSIÓ 2: Realització del treball a la sala d’informàtica. 
SESSIÓ 3: Enllestir la feina del dia anterior i control dels coneixements adquirits. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 Actitud: 15% 

 Activitats de deures a casa o a classe: 30% 

 Control escrit: 25% 

 Treball individual: 30% 

ATENCIÓ A LA DIVERISTAT 



 

 
Que hi havia abans del GPS?         Juny 2012 - 20 
 

Per a atendre a aquelles alumnes que ho necessiten, tenint en comte la possible diversitat de l’alumnat. Aquest tipus d’activitats les dividirem en tres grups:  
 

* Activitats de reforç: dirigides a l’alumnat que té problemes per a seguir el ritme normal de la classe o necessita repassar i refermar els conceptes 
treballats en l’aula. 

* Activitats de recuperació: solen ser similars a les desenvolupades en el desenvolupament de la unitat, i van dirigides las alumnes que no han assolit els 
objectius marcats. 

* Activitats d’ampliació: per a aquells alumnes que porten un ritme de treball superior a la mitja de la classe i necessiten exercicis amb una major dificultat 
perquè els estimuli el repte.  Aquest tipus d’activitats es treballaran paral·lelament al ritme normal de la classe, de manera que no afecten al 
desenvolupament normal de la unitat. 

Tau. 11 
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e)  Activitats programades 

Per no allargar en excés el treball i per motius de format, les activitats que s’han programat per als 

tres cursos estan al annex 1. Més avall d’aquestes línies es mostren un parell de fitxes creades a mode 

d’exemple. 
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4. Resultats 

 

Amb aquest treball final de màster, les programacions que incorpora i les activitats que s’hi 

proposen s’ha procurat donar un petit pas cap a la innovació docent. Sóc conscient de que la feina feta 

és molt concreta, només toca certs punts del currículum de tres cursos de secundaria i que per això és 

limitada, tot i que per aquesta línia es podria avançar de manera positiva cap a una docència molt més 

propera als alumnes. 

Així doncs seria convenient, al meu entendre, que la tecnologia convencional o moderna, tal com el 

GPS, fos una competència transversal de les assignatures dels alumnes de totes les edats. Avui en dia, 

els nens de tres anys dominen millor les pantalles tàctils que molts adults. Hi ha autors que els 

anomenen natius digitals* (Marc Prensky) i trobo que no els hi falta raó. La tecnologia és per a ells 

quelcom integrat en la quotidianitat, per tant una de les nostres feines a la hora de plantejar activitats 

per als nostres alumnes, és la de buscar uns continguts tecnològics avançats i adequats per tal que 

puguin gaudir d’un futur més confortable, ja que és amb el que conviuran en la seva etapa com adults. 

Desenvolupant les activitats he observat, que si bé és una feina que pot ser feixuga, i més si com 

diem ha de ser continua durant tota la vida acadèmica dels alumnes, també és una feina on tothom hi 

té quelcom que aportar, i trobo que és mitjançant la unió de les aportacions i opinions de les diferents 

persones, que es poden arribar a fer grans feines dins d’un context educatiu modernitzat. 

De moment, puc concloure que els objectius principals d’aquest projecte s’han complert amb 

escreix. Recordem que l’objectiu principal era, bàsicament, integrar la cartografia dins el currículum de 

secundaria. Això ho he complert. Però és que a més a més, ho he fet, tot integrant les competències 

bàsiques establertes per decret dintre de les activitats amb les seves pertinents programacions. 

Així doncs davant la satisfacció d’una feina que si més no supera amb escreix el que ens havíem 

proposat en un principi, ara seria interessant poder desenvolupar una prova pilot en la realitat, per 

veure si funciona i veure que és millorable, que ha quedat ja enrere en el temps (activitats, recursos...) 

i, com ja he comentat, poder anar-ho desenvolupant per altres cursos i edats. 

 

* Digital Natives, Digital Immigrants. (On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, 

Octubre 2011) por Marc Prensky 

On-line: 

http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-

%20part1.pdf 

 

  

http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
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5. Conclusions 

 

1. S’ha elaborat el material necessari per endinsar als alumnes d’ESO en el coneixement, la 
interpretació i les aplicacions dels plànols. 

2. S’ha demostrat que treballar la Topografia com una eina transversal ajustant-se al 
currículum de secundaria no només és possible sinó que a més s’ajusta perfectament a les 
competències bàsiques de la secundaria. 

3. Amb les activitats plantejades els alumnes aprenen, d’una forma general, el funcionament 
d’un GPS i a més es  fa palès la importància dels plànols avui en dia. 

4. Els materials, recursos, activitats i la programació que proposa aquest projecte es podria 
adequar, fàcilment, a altres cursos i edats de l’educació secundària, de la formació 
professional o del batxillerat. 
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7. Annex 1 

 

Els annexos s’han entregat apart, tal i com dicta la normativa 


