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1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ 
 

1.1 PRESENTACIÓ 

Avui en dia ens trobem immersos en una societat 2.0 que gira al voltant de les tecnologies de la 
informació. Els joves que ens trobem a les aules de secundària també formen part d’aquesta 
societat i la majoria d’ells estan contínuament connectats a la xarxa, mitjançant l’ordinador o 
fins i tot mitjançant els telèfons mòbils intel·ligents. 

Clarament veiem com la forma de comunicar-se entre els joves està canviant. Enlloc de fer 
una trucada de veu utilitzen les xarxes socials, xats, fòrums, el correu electrònic o bé 
aplicacions de missatgeria instantània. 

Una de les preguntes que em vaig fer al començar el màster va ser si a les escoles i als 
instituts s’havia canviat la metodologia o si seguien utilitzant el paper i el llapis com fa uns anys.  

L’equipament de les aules ha canviat, aquestes disposen com a mínim d’un ordinador amb 
connexió a internet i un canó de vídeo. A més a més, hi ha molts instituts que participen al 
programa EduCAT 1x1, que abasteix a cada alumne d’un ordinador.  

El centre de pràctiques on he realitzat el pràcticum està adherit a aquest programa i m’ha 
permès veure en primera persona l’ús que se n’està donant per part dels professors. Aquest 
treball de final de màster pretén millorar l’ús d’aquesta nova eina metodològica des de l’àrea de 
tecnologia, dins del curs de 3er d’ESO. 

 

1.2 SITUACIÓ INICIAL 

El centre on he realitzat el pràcticum es tracta d’un centre de nova creació que va entrar en 
funcionament el curs 2008/2009. Aquest curs, 2011/2012, és el segon en que es disposa del 
programa EduCAT 1x1.  

Cada alumne disposa d’un ordinador portàtil i totes les aules estan proveïdes amb un 
ordinador, un projector i connexions a una xarxa d’internet sense fils.  

El centre disposa d’una pàgina web on es pot trobar informació relacionada a nivell de 
centre, sortides previstes pels diferents cursos, tallers, jornades, recursos i un enllaç al Moodle 
del centre. 

Amb la incorporació del programa EduCAT 1x1 l’institut va instal·lar un Moodle, al qual s’hi 
pot accedir a través de la pàgina web de l’escola. Aquesta eina està a l’abast de tot el 
professorat i cadascun pot triar si fer-la servir o no dins de les seves assignatures.  

La situació en la que ens trobem és que són pocs els professors que estan fent ús del 
Moodle, tant sols 4 professors, un 15 % del total de professors del centre. Dos professors ho 
estan fent servir únicament per penjar les fitxes i estalviar els alumnes que hagin de comprar-
les a la copisteria. Els altres dos professors, pertanyen a l’àrea d’informàtica i fan servir el 
Moodle perquè els alumnes realitzin les entregues de les diferents activitats proposades. Així 
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doncs, es pot dir que dins del centre no s’estan aprofitant tots els recursos que ofereix aquest 
entorn d’aprenentatge virtual. 

 

1.3 OBJECTIUS 

Els objectius que persegueix aquest treball de final de màster són els següents: 

 Adaptació de materials didàctics ja existents de l’àrea de tecnologia al suport informàtic 
Moodle.  

 Elaboració i disseny de noves activitats digitals amb Moodle. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓ 

Les TIC proporcionen múltiples funcions i utilitats en el camp de l’aprenentatge individual i 
compartit. En la seva organització social, faciliten la interacció de l’alumnat amb altres persones 
i realitats, afavoreixen la resolució de problemes, potencien l’aprenentatge a partir dels errors 
per mitjà d’una retroalimentació immediata i efectiva, faciliten el treball amb càlculs i entorns 
que amb altres mitjans poden ser feixucs i complexos, simulen fenòmens o processos, i 
afavoreixen la presentació, la col·laboració i la comunicació, escrita i audiovisual, de les 
experiències i resultats de les recerques. 

L’ús de les TIC toca de ple la competència del tractament de la informació i competència 
digital (pròpia de la matèria). 

La generalització de l’ús de la xarxa com a eina bàsica per a la cerca i consulta 
d’informació comporta la necessitat de proporcionar a l’alumnat els instruments per seleccionar 
bé les fonts d’informació, contrastar-les i triar-ne les més adients per als objectius proposats. 

Però les TIC suposen, també, una oportunitat per aprendre. No és tracta només de 
substituir el format “paper” pel format virtual, mantenint la mateixa metodologia expositiva, sinó 
que cal cercar allò que les TIC proporcionen en comparació amb els instruments tradicionals. 
En aquest sentit, l’ús de les TIC representa un revulsiu en relació amb el rol del professorat i de 
l’alumnat, ja que reforcen la idea d’un aprenentatge més actiu i autònom, de manera individual i 
cooperativa, que possibilita la realització d’experiències en els contextos reals o similars a la 
realitat. Cal afegir, especialment, les oportunitats que ofereixen els entorns i comunitats virtuals 
per al treball cooperatiu i la construcció de projectes en comú. 

Cal tenir, doncs, les tecnologies de la informació i comunicació com a aportació 
metodològica i no únicament com a eina de cerca d’informacions. 

La incorporació de les TIC al procés d'ensenyament proporcionarà a l'activitat docent una 
sèrie d'avantatges:  

 Els programes educatius ben dissenyats i les xarxes telemàtiques poden actuar, en 
alguns casos, com professor virtual i assumir funcions educatives. Permeten un 
“aprenentatge tutelat” fora de l'aula (poden assumir les funcions de repàs i 
aprofundiment).  

 L'ordinador efectua les funcions de transmissió, emmagatzematge i processament de la 
informació amb molta més eficàcia que la ment humana. Per aquest motiu, cobren més 
valor altres capacitats humanes de selecció i estructuració lògica de la informació.  

 L'ús de les TIC pot ajudar a la realització d'activitats relacionades amb adquisicions o 
consolidacions de continguts o procediments més adequats a la mesura de cada 
alumne.  
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 Les TIC permeten una major diversificació de materials i suports. Als apunts dels 
alumnes se’ls poden afegir continguts i programes educatius que ens ofereix la xarxa, 
sempre sota la supervisió i la visió crítica del professor. 

 L'element motivador que l'ordinador té sobre l'alumnat es pot aprofitar en benefici de 
l'aprenentatge.  

És evident que les noves tecnologies no milloren per si soles les habilitats cognitives dels 
alumnes, però si que és cert que una bona programació de les activitats a desenvolupar i una 
actitud activa per part del professor en l'aula poden potenciar-les.  

Tot i que només es realitzen materials per al curs de 3er d’ESO en l’àrea de tecnologia, el 
que es pretén és millorar l’ús d’aquests recursos en totes les àrees i cursos. Si la resta de 
professors veuen que aquesta eina funciona ells també apostaran per aquest nou entorn 
d’aprenentatge virtual.   
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2. PERQUÈ MOODLE? 
 

La filosofia plantejada per Moodle inclou una aproximació constructiva basada en el 
constructivisme social de l’educació, emfatitzant que els estudiants (i no només els professors) 
poden contribuir a l’experiència educativa en moltes formes. Les característiques de Moodle 
reflecteixen això en diversos aspectes, com fer possible que els estudiants puguin fer 
comentaris en un fòrum o treballar de forma cooperativa en un glossari. 

Aquestes són les raons que fan que Moodle sigui l’opció preferida: 

 És una plataforma que utilitza Internet, per tant és universal i oberta.  

 Pertany al programari lliure, és gratuït i comparteix la “filosofia” del shareware i la web 
2.0. 

 La plataforma Moodle té al darrera una comunitat virtual de suport viva i dinàmica, 
especialment a Catalunya, amb fòrums oberts on es poden consultar aspectes 
didàctics i metodològics dins d’un entorn entre iguals. 

 És la plataforma més utilitzada en els sistemes educatius catalans, tant universitaris 
com no universitaris, per tant, hi ha un nombre molt elevat d’usuaris. 

 Es pot configurar la interfície en català, fent que aquest sigui l’idioma d’aprenentatge. 

 La plataforma permet un dinamisme continu en la introducció i renovació de recursos, 
activitats, blogs, etc. 

 L’estructura dels cursos no és rígida, i depèn únicament del professor.  

 Aquesta plataforma permet l’ús d’eines didàctiques d’aprenentatge cooperatiu, que a 
hores d’ara semblen encara poc explotades pels professors. En el context social d’avui 
en dia s’està apostant més pel treball cooperatiu que pel treball individual. 

 Des del Departament d’Ensenyament, la plataforma Moodle sembla tenir un lloc 
important en quan a la publicació de materials didàctics.  

 La publicació de materials educatius en mitjans digitals contribueix a l’alfabetització de 
l’alumnat en l’ús de les noves tecnologies, i a l’hora anima al professorat envers la seva 
utilització regular i no només ocasional. 

A continuació es detallen els avantatges més importants en la utilització del Moodle en el 
curs de 3er d’ESO: 

 És pedagògicament flexible: promou una pedagogia constructivista social (cooperació, 
activitats, reflexió crítica, etc.). És factible fer-ne ús amb altres models pedagògics. 

 Permet el seguiment i monitoratge sobre l’alumne. Realitza qüestionaris en línia, 
permet la presentació de qualsevol contingut digital com a text, imatge, àudio i vídeo 
per al seu ús com a material didàctic. 
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 Permet la gestió de tasques. Assignació de tasques o treball pràctics de tot tipus, gestió 
d’horaris i dates de recepció, avaluació i transmissió a l’alumne la retroalimentació 
respectiva. Els alumnes poden verificar en línia la seva qualificació i les notes o 
comentaris sobre el seu treball. 

 Permet la implementació de fòrums de debat o consulta. Aquesta característica promou 
la participació de l’alumnat cap al debat i la reflexió. Així com cooperació entre iguals 
(alumne – alumne) cap a la resolució d’interrogants. 
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3. CONTINGUTS DE 3ER D’ESO 
 

3.1 CURRÍCULUM DE 3ER D’ESO 

Els continguts del tercer curs de Tecnologies giren al voltant de tres blocs: màquines, 
mecanismes i estructures; els projectes tecnològics; i les comunicacions. L’organització dels 
continguts pretén contribuir a l’assoliment dels objectius i de les competències d’aquesta etapa. 

 

3.1.1 Màquines, mecanismes i estructures 

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

 Anàlisi d’objectes quotidians i de construccions simples per analitzar-ne els elements 
estructurals i els esforços als què estan sotmesos. 

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

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

 Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i  
associacions d’aquests, i determinar esforços i estabilitat d’estructures. 

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

 

3.1.2 Els projectes tecnològics  

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

 Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i funcionalitat de l’objecte o 
procés; relació de materials, eines i maquinari necessari; estudi econòmic del projecte; 
planificació del procés de realització; avaluació del resultat; elaboració de la memòria. 

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

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

 Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 

 Valoració de l’estalvi de material: reciclatge, reutilització i estalvi. 

 Aplicacions i normes de seguretat en la utilització de màquines, eines i espais.  
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3.1.3 Les comunicacions 

 Anàlisi de les comunicacions amb fil i sense fil: telefonia, ràdio, sistemes de 
posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 

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

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

 

3.2 DISTRIBUCIÓ DE LES UNITATS AL LLARG DEL CURS 

La distribució de les unitats al llarg del curs queda distribuïda tal com mostra la taula següent. 

Es detalla també la relació d’unitats didàctiques amb els continguts. 

Unitat didàctica Continguts 

UD1: Dibuix assistit per 
ordinador (DAO) 

 
- Anàlisi dels programes de dibuix assistit aplicats a la tecnologia. 
- Estudi de les eines de dibuix, ajudes i opcions. 
- Realització de dibuixos tècnics elementals amb programari de DAO. 
- Ús de les eines apropiades per l’acotament dels dibuixos. 
- Utilització de biblioteques de símbols. 
- Creació de biblioteques de símbols. 

 

UD2: Disseny i 
construcció d’habitatges 

 
- Descripció del procés tecnològic de l’habitatge. 
- Disseny d’habitatges. 
- Tipologia de plànols. 
- Presentació d’elements constructius. 
- Dibuix de plànols de planta d’habitatges a escala. 
- Dibuix de plànols d’instal·lacions de l’habitatge. 
- Utilització de símbols en instal·lacions de l’habitatge i elements 

arquitectònics. 
- Identificació de símbols en esquemes i instal·lacions. 
- Utilització correcta dels símbols. 
- Identificació dels diferents materials i elements constructius 

d’habitatges i edificacions. 
- Elaboració acurada i presentació correcta (ordre, netedat, etc.) de 

treballs i dibuixos. 
- Presentació dels projectes, memòries, dossiers, treballs, etc., en les 

dates acordades. 
 

UD3: Forces i 
estructures 

 
- Identificació d’esforços simples en elements resistents. 
- Descripció i identificació de les propietats mecàniques dels 

materials en elements constructius  d’aparells, màquines i 
edificacions. 

- Realització d’esquemes d’estructures. 
- Cerca de dades i informació a través de la xarxa Internet. Utilització 

de cercadors. 
- Realització de càlculs matemàtics per trobar l’esforç  a partir de la 

força i la secció d’un cos. 
- Definició i tipus de forces. 
- Identificació de les propietats mecàniques dels materials. 
- Tipus d’esforços. 
- Principals característiques de les estructures. 
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- Propietats de les estructures metàl·liques. 
- Apreciació del disseny i la funcionalitat en estructures i elements 

resistents. 
 

UD4: Mecanismes de 
transmissió del 
moviment 

 
- Concepte de  màquina i mecanisme. 
- Tipus i característiques de mecanismes de transmissió del 

moviment: politges, engranatges, cadenes, mecanisme biela – 
manovella i lleves. 

- Transmissió de potència: forces i moments. 
- Simbologia i esquematització dels mecanismes més representatius 

de transmissió del moviment. 
- Elaboració i interpretació d’esquemes de mecanismes amb la 

simbologia normalitzada. 
- Identificació dels diferents mecanismes de transmissió de força i 

moviment que intervenen en una màquina o aparell per mitjà de 
l’observació. 

- Càlcul de paràmetres bàsics en mecanismes de transmissió del 
moviment: velocitats de rotació, relacions de transmissió, potències 
i moments. 

- Autonomia en la recerca de les fonts d’informació. 
- Apreciació del disseny i la funcionalitat en màquines, motors i 

elements resistents. 
 

UD5: Sistemes de 
comunicació 

 
- La necessitat de les comunicacions per intercanviar informació. 
- Identificació dels elements que intervenen en un procés 

comunicatiu. 
- L’evolució dels sistemes de comunicació en la nostra societat. 
- Els principals ginys de la comunicació a distància (telefonia fixa, 

telefonia mòbil, fax). 
- Les ones electromagnètiques. Les radiocomunicacions. 

Caracterització i conceptes. 
- La ràdio i la televisió com a elements tecnològics. 
- Valoració de  l’accés als sistemes de comunicacions. 
- Diferenciació dels tipus bàsics de modulació emprats en la 

radiodifusió. 
- Avaluació de paràmetres bàsics dels aparells domèstics de 

comunicacions. 
- Organització en el treball en grup. 
- Internet i els mitjans de comunicació. 
- Recerca d’informació. 

 

UD6: Anem al taller 

 
- Realització d’un procés tecnològic en totes les seves fases. 
- Realització de les operacions bàsiques de taller.  
- Construcció d’objectes senzills a partir de plànols realitzats en la 

fase de projecte del procés tecnològic. 
- Muntatge i desmuntatge de conjunts de peces en relació a la 

construcció d’un objecte. 
- Realització de memòries sobre els projectes realitzats emprant 

aplicacions de creació, edició i producció de textos. 
- Utilització d’eines i instruments seguint les normes d'us, 

conservació i seguretat. 
- Conscienciació del risc que suposa un mal ús de les eines. 
- Respectar i cuidar el material que s'utilitza a l’aula de tecnologia. 
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UD7: Màquines 
tèrmiques 

 
- Descripció de les principals màquines tèrmiques i les seves 

aplicacions. 
- Anàlisi i identificació de les diferents parts de les màquines 

tèrmiques de combustió interna i externa; descripció de la seva 
funció. 

- Màquines tèrmiques de combustió externa. Constitució i 
funcionament. 

- Màquines tèrmiques de combustió interna. Parts i elements 
constitutius. Funcionament. 

- Els combustibles. Conseqüències de l’ús de combustibles fòssils. 
- Alternatives a les màquines tèrmiques en el transport. 
- Elaboració de treballs i informes sobre el funcionament de 

màquines tèrmiques i els seus combustibles. 
- Mantenir una actitud crítica enfront de l’impacte ambiental que 

produeix l'ús de les tecnologies actuals en relació a les màquines 
tèrmiques i possibles solucions que la mateixa tecnologia pot 
aportar. 

- Adquirir l’hàbit de fer un ús racional de les màquines i limitar el 
consum de combustibles. 

- Valoració de la necessitat de l’estalvi energètic. 
 

UD8: Creació de 
pàgines web 

 
- Internet: ús i privacitat de la informació. 
- Presentació de les pàgines web i la comunicació. 
- Identificació d’instruments per a la creació de pàgines web. 
- Utilització l’ordinador per al disseny i creació d’informació 

estructurada en format de pàgina web. 
- Creació i difusió de pàgines web. 
- Valoració positiva de la necessitat de l'estudi i recerca de noves 

tecnologies que puguin fer front a les necessitats humanes. 
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4. DISSENY D’ACTIVITATS 
 

4.1 RECURSOS 

Permeten l’accés a recursos de referència per tal que els alumnes puguin desenvolupar les 
activitats sense entrebancs, i així, l’atenció es concentri en tasques significatives per 
l’aprenentatge. 

Ajuda als alumnes a treballar amb simulacions de situacions reals, ja que els permet 
interactuar amb realitats virtuals, afavorint així l’exploració i l’experimentació. Representen un 
dels primers aspectes que se solen incloure en un curs, el recursos didàctics tant interns (fitxers 
del curs) com externs (enllaços a altre pàgines i llocs web).  

 

4.1.1 Enllaçar fitxers 

Es pot fer servir per enviar tasques o bé per presentar els continguts d’una unitat en qualsevol 
format. No és una activitat d’aprenentatge però serveix per transferir informació. Pot actuar com 
un substitut de les fotocòpies que es reparteixen a classe.  

Un dels avantatges és que aquests recursos són accessibles als estudiants en qualsevol 
moment i des de qualsevol lloc. 

S’ha realitzat un resum visual del continguts de la unitat didàctica de sistemes de 
comunicació i també s’ha realitzat la proposta de diferents activitats. En la següent imatge es 
poden veure enllaços a diferents recursos. 

 

 

4.1.1.1 Resum visual de continguts “Sistemes de comunicació” 

El resum visual de continguts consisteix en una presentació de Power Point on els alumnes 
trobaran tots els continguts teòrics corresponents amb la unitat didàctica UD5 de Sistemes de 
comunicació.  

L’esquema que segueix la presentació és el següent: 

 Necessitat de comunicar-nos i la influència dins de la tecnologia. 

 Diferents processos de comunicació. 

 Breu introducció a la història de les telecomunicacions: el telèfon i el telègraf.  

 Telefonia mòbil i xarxa de telefonia. 
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 Principals característiques de les ones electromagnètiques. 

 Càlculs de les magnituds principals de les ones electromagnètiques. 

 Història de la ràdio situant els esdeveniments més importants. 

 Parts principals d’un sistema de radiofonia.  

 Història de la televisió, així com el seu funcionament i les principals novetats. 

 Diferents tipus de xarxes, càlcul de la velocitat de transmissió de dades. 

 Sistema de comunicació de que es disposa a casa. 

 

Tot seguit es mostren les diapositives realitzades: 
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4.1.1.2 Infografia “L’iPhone, més que un telèfon” 

Aquesta infografia s’ubica dins de la unitat didàctica UD5 de Sistemes de comunicació. Treballa 
la telefonia fent servir com a centre d’interès l’iPhone. L’activitat pretén que els alumnes vegin 
l’evolució de la telefonia al llarg dels anys des d’una perspectiva diferent, començant pel 
present i tirant enrere fins a la invenció del primer telèfon al 1876. 

És una interessant activitat curricular que remarca la importància que estant tenint les 
noves tecnologies i les formes de comunicar-nos entre nosaltres en la societat d’avui en dia.  

Amb aquesta infografia es tracten de forma transversal diferents temàtiques, l'iPhone com 
un invent rellevant de la història de la tecnologia, l'evolució de la telefonia com l'evolució 
històrica d'un tipus de tecnologies i per últim la icona de Steve Jobs com un personatge 
rellevant de la història de la tecnologia. 
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4.1.1.3 Infografia “El telègraf” 

Aquesta infografia està plantejada com a ampliació de la unitat didàctica UD5 de Sistemes 
de comunicació. La finalitat didàctica és que els alumnes vegin la necessitat de la comunicació i 
la seva relació amb el desenvolupament cultural, econòmic i social de l’Espanya del segle XX, 
valorant les aportacions de la tecnologia al desenvolupament dels sistemes de comunicació. 

Tracta de forma transversal el telègraf com a invent rellevant de la història de la 
tecnologia,  el paper de la dona en el món laboral en l’Espanya del segle XX com a reflexió de 
la coeducació i per últim la importància de xifrar els missatges secrets que s’enviaven abans de 
passar pel/per la telegrafista com a activitats matemàtiques.  

 

 

4.1.2 Enllaçar pàgines web 

Permet mostrar el contingut d’un altre lloc web dins del propi curs de Moodle. 

S’han realitzat enllaços a pàgines web per tal d’ampliar o consolidar l’aprenentatge de 
determinades unitats didàctiques.  
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4.1.2.1 Enllaços web “Disseny i construcció d’habitatges” 

Els enllaços corresponen a la unitat didàctica UD2 de Disseny i construcció d’habitatges. Per 
cada un dels enllaços es fa una breu descripció de l’objectiu didàctic de cadascun d’ells. 

 Vídeo “Casa” de la videoteca de edu3cat: 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30590&p_ex=%20casa 

Explicació de forma divertida de tot el que envolta la paraula casa (adquisició, tipus, 
materials, construcció...), per tal d’introduir la unitat didàctica. Tot seguit es proposa als 
alumnes debatre experiències viscudes sobre el tema.  

 Pàgina web dedicada al disseny de l’interior d’un pis: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/pis/index.htm 

Representar diferents espais d’un habitatge, fent servir, si escau, eines de dibuix 
vectorial. 

 Pàgina web per calcular el consum energètic a la llar: 
http://www.bcn.es/agenda21/Models/energia/electricitat/in_energia.htm 

El consum de gas a la llar: http://www.bcn.es/agenda21/Models/energia/gas/in_gas.htm 

El consum d’aigua a la llar: http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/in_aigua.htm 

Conscienciar als alumnes del consum d’energia per tal de reduir-lo. Estalviar energia 
suposa un estalvi econòmic, però també, i sobretot, un estalvi de recursos naturals, 
ajudant així a millorar el medi ambient.  

 

4.1.2.2 Enllaços web “Mecanismes de transmissió del moviment” 

Els següents enllaços corresponen a la unitat didàctica UD4 de Mecanismes de transmissió del 
moviment. Per cada un dels enllaços es fa una breu descripció de l’objectiu didàctic de 
cadascun d’ells.  

 Vídeo “Els rellotges” de la videoteca edu3cat: 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16654&p_ex=rellotges 

Relacionar el mecanismes de transmissió del moviment que apareixen i explicar la 
funcionalitat de cadascun.  

 Applet sobre el funcionament del mecanisme biela – manovella: 
http://www.kwz.de/sp/overviewsp.html 

Explicar que són les lleves excèntriques i els seus usos. 

 

4.1.2.3 Enllaços web “Màquines tèrmiques” 

Els següents enllaços corresponen a la unitat didàctica UD7 de Màquines tèrmiques. Per cada 
un dels enllaços es fa una breu descripció de l’objectiu didàctic de cadascun d’ells.  

 Vídeo “El tren de vapor, de Martorell a Monistrol”, de la videoteca edu3cat: 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16578&p_ex=el%20tren%20de%20%20vapor,%20de%2
0martorell%20a%20monistrol 

Descriure el funcionament de la màquina de vapor i identificar-ne els elements i les 
parts fonamentals.  

 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30590&p_ex=%20casa
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/pis/index.htm
http://www.bcn.es/agenda21/Models/energia/electricitat/in_energia.htm
http://www.bcn.es/agenda21/Models/energia/gas/in_gas.htm
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/in_aigua.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16654&p_ex=rellotges
http://www.kwz.de/sp/overviewsp.html
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16578&p_ex=el%20tren%20de%20%20vapor,%20de%20martorell%20a%20monistrol
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16578&p_ex=el%20tren%20de%20%20vapor,%20de%20martorell%20a%20monistrol
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 Vídeo sobre motors de benzina i dièsel: http://www.youtube.com/watch?v=9zUYkivtgas 

Explicació de les principals característiques de les màquines de combustió (motors 
dièsel i gasolina) interna i característiques principals dels motors.  

 Pàgina web on apareixen tots els models dels cotxes que actualment es troben al 
mercat: http://www.km77.com. 

Es planteja com una activitat de contextualització, per comparar les característiques 
tècniques de dos cotxes iguals, però amb motors diferents (benzina i dièsel). Tot seguit 
els alumnes han de fer una valoració personal sobre quin cotxe triarien si haguessin de 
fer molts quilòmetres al llarg de l’any. 

 

4.2 TASQUES 

Les tasques són encàrrecs de feina que es proposen. Els estudiants han d’elaborar un material 
digital, des d’un fitxer de text fins a un full càlcul, en funció de l’encàrrec. Un cop realitzada la 
tasca s’ha de trametre en forma d’un únic fitxer. 

 

 

El professor té un registre dels estudiants que han realitzat la tasca, i el dia en que l’han 
lliurat. En aquesta tasca es pot observar com l’ha lliurat un alumne.  

 

 

Hi ha un botó de qualificació que permet valorar la tasca feta per l’estudiant, enviar una 
retroacció i fins i tot fer-ne un comentari. 

 

 

Les tasques ens poden servir per conèixer l’avenç dels alumnes, i poder portar a terme 
una avaluació formativa.  

  

http://www.youtube.com/watch?v=9zUYkivtgas
http://www.km77.com/
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4.3 ACTIVITATS INTERACTIVES “HOT POTATOES” 

Mitjançant aquestes senzilles activitats es poden posar en pràctica alguns dels continguts 
treballats a l’aula. És força interessant utilitzar la metodologia del joc a les aules per tal de 
motivar i implicar més als alumnes durant les sessions de classe. 

Actualment, podem comprovar que la creença de que el joc és una pèrdua de temps, està 
totalment desfasada i ancorada al passat. És per això, que aquestes activitats s’inclouen avui 
en dia a les aules com un bon recurs educatiu i didàctic fonamental en el procés de creixement 
personal i de la pròpia maduresa de l’alumnat.  

Per tal d’integrar aquest tipus d’activitats en Moodle, primer cal generar-les. Es poden 
crear a través de diferents eines com pot ser el Hot Potatoes. Aquesta eina permet modificar i 
provar projectes en un entorn visual molt intuïtiu i immediat. Un cop s’han creat les activitats, 
aquestes s’han de penjar al Moodle. Per penjar-les, es farà afegint un nou qüestionari Hot 
Potatoes, sent igual el tipus, ja siguin JCloze, JMix, JMatch, JCross, JQuiz o The Masher. Una 
vegada penjat a la plataforma Moodle, els alumnes ja hi podran accedir.  

Des del Moodle, en el moment d’enlllaçar l’activitat es pot especificar el nombre màxim de 
vegades que un alumne pot realitzar l’activitat i el criteri d’avaluació, si cal arribar a una 
puntuació determinada per assolir l’activitat o bé cal fer un nombre mínim d’activitats.  

Les activitats realitzades amb Hot Potatoes permeten introduir pistes o ajudes. Aquests 
recursos poden ser de gran utilitat per aquells alumnes amb NEE, ja que els permetrà finalitzar 
les activitats, tot i que els descomptarà punts del resultat final. 

Un cop els alumnes hagin finalitzat les activitats automàticament es genera un informe 
amb els resultats obtinguts, la data de l’últim accés, el nombre d’activitats realitzades i resoltes 
correctament i la puntuació assolida en cada intent. 

Alguns dels inconvenients que hi podem trobar és que els alumnes realitzin les activitats 
pel mètode d’assaig i error, fent així les activitats sense reflexió.  

Mitjançant l’aplicació Hot Potatoes, s’han dissenyat un seguit d’activitats que s’engloben 
dins de diferents unitats didàctiques.  
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4.3.1 JQuiz “Afirmacions d’estructures” 

Aquesta activitat s’ubica dins de la unitat didàctica UD3 de Forces i estructures, l’objectiu que 
persegueix és únicament afermar el coneixements adquirits en la matèria.  

S’ha elaborat un qüestionari de respostes curtes. Les preguntes són afirmacions sobre 
estructures i l’alumne ha de determinar si aquestes són vertaderes o falses. El programa 
mostra automàticament si la resposta seleccionada és correcte o no. En cas de que la resposta 
sigui incorrecta es donen pistes per tal d’ajudar a l’alumne.  

Aquesta activitat està pensada per atendre a la diversitat, ja que els alumnes que no siguin 
capaços de donar la resposta correcte seran ajudats amb pistes.  

Els criteris d’avaluació que s’avaluen amb aquestes qüestions són els següents: 

 CA1: Conèixer els tipus de força que es poden aplicar als objectes o construccions i 
posar exemples. 

 CA2: Conèixer els principals tipus d’estructures. 

 CA3: Diferenciar unions rígides i articulades. 
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4.3.2 JCross “Grans inventors en el camp de les comunicacions” 

Aquesta activitat s’ubica dins de la unitat didàctica UD4 de Sistemes de comunicacions. JCross 
és l’aplicació que permet realitzar sopes de lletres. En aquesta sopa de lletres els alumnes han 
de respondre sobre quins són els grans inventors en el camp de les comunicacions. D’aquesta 
manera es treballa la història de les comunicacions i el criteri d’avaluació:  

 CA1: Fer una valoració del que ha suposat la tecnologia en els processos de 
comunicació i de quina manera ha repercutit en la nostra societat. 

Al posicionar el cursor a sobre de cada número apareix la pregunta a la que correspon la 
paraula que ve situada en cada línia. En cas que s’escrigui malament una part de la paraula, al 
comprovar si l’exercici és correcte se’ls esborraran aquelles lletres que siguin incorrectes. 
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4.3.3 JMatch “Esforços que pateixen les estructures” 

Aquesta activitat està novament vinculada la unitat didàctica UD3 de Forces i estructures. 
Mitjançant el JMatch s’ha realitzat una activitat d’aparellament on es relaciona cada esforç amb 
la corresponent definició.  

El que es pretén amb l’activitat és treballar els diferents tipus d’esforços a que estan 
sotmeses les estructures.  

 

 

4.3.4 JCloze “Parlar sense fils” 

Aquesta activitat consisteix en omplir els espais en buit que hi ha en un text, a partir de la 
informació extreta d’un vídeo que s’ha incorporat a l’activitat. S’engloba dins de la unitat 
didàctica UD5 de Sistemes de comunicació. Es treballa la comunicació sense fils a través d’un 
vídeo extret del programa Què Qui Com. 

En la primera part de l’activitat l’alumne ha de veure el vídeo i tot seguit completar els 
espais en buit, amb l’ajut, si fos necessari, d’un altre visualització d’aquest.  

 

 

 



Capítol 4 – Disseny d’activitats   

Disseny i adaptació de materials didàctics en l’àrea de tecnologia per a 3r d’ESO sobre Moodle. 21 

 
 

4.3.5 JCloze “Motors de combustió interna” 

Aquesta activitat s’engloba dins de la unitat didàctica UD7 de Màquines tèrmiques. Consisteix 
en omplir el espais en buit, de la mateixa forma que l’activitat anterior.  

La informació per omplir amb els espais en buit procedeix de la lectura del llibre de text 
que s’haurà fet prèviament amb els companys del grup, i de l’ajuda de la imatge on es mostren 
les diferents fases del motor de quatre temps.  

L’objectiu que persegueix l’activitat és treballar el motor de quatre temps de gasolina i de 
dièsel.  
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4.3.6 JMix “Politges i engranatges” 

Aquesta activitat consisteix en un conjunt de frases desordenades que l’alumne ha d’ordenar 
per tal de trobar construir text amb un sentit lògic. S’engloba dins de la unitat didàctica UD4 de 
Mecanismes de transmissió del moviment, amb l’objectiu de profunditzar amb el sentit de gir de 
politges i engranatges.  

Un cop l’alumne ha ordenat les frases, si aquestes estan col·locades erròniament seran 
esborrades de forma que només es mantenen les que són correctes.  

 

 

4.4 QÜESTIONARIS 

Els qüestionaris són activitats que poden proporcionar informació tant als propis alumnes com 
als professors de com evoluciona el seu aprenentatge al llarg del curs, es poden entendre com 
una metodologia que potencia la regulació del propi aprenentatge en qualsevol disciplina.   

Tenen per finalitat que l'estudiant porti a terme un procés d'autoregulació per millorar el 
seu aprenentatge: que hi dediqui més o menys hores, que prioritzi determinats aspectes, que 
aprofundeixi en unes qüestions i no en d'altres, etc. 

Els avantatges que presenten els qüestionaris d'autoavaluació respecte d'altres encàrrecs 
realitzats a l'aula són els següents: 

 Els qüestionaris es qualifiquen automàticament, independentment del nombre 
d'estudiants. 

 Un qüestionari ben dissenyat proporciona informació crítica sobre el rendiment de 
l’estudiant. 

 La retroacció aportada pot ser molt versàtil. 

 Els estudiants poden monitoritzar el seu propi autoaprenentatge. 

 Es pot utilitzar per elaborar proves d'avaluació diagnòstica inicial. 

 Els professors poden definir una base de dades de preguntes creixent i progressiva 
que podrà ser reutilitzada durant força temps. 

 Organització en categories i subcategories. 

 La dificultat dels qüestionaris es pot modular. 

 Estratègies per disminuir la copia entre les estudiants. 

 Admeten múltiples formats de preguntes. 
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La dificultat que presenten per part dels professors és: 

 L’alta despesa de temps en el disseny inicial.  

 La resistència dels estudiants, augment de les trampes en la identitat de qui fa els 
qüestionaris. 

El Moodle ens permet generar qüestionaris d'autoavaluació amb una gran varietat en els 
tipus de pregunta: opcions múltiples, vertader o fals, resposta breu, numèriques, calculades, 
aparellar, respostes incrustades, descripció i resposta oberta. 

En funció de la decisió del professor els qüestionaris poden admetre múltiples intents, 
puntuant cadascun d’ells positivament o negativament, segons hagi estat dissenyat.  

El format d’un qüestionari en Moodle permet parametritzar les següents funcions: 

 El període d’obertura. 

 El temps màxim per a respondre. 

 El número d’intents permesos. 

 El mètode de qualificació. 

 Selecció aleatòria de l’ordre de les preguntes i de les respostes. 

 El tipus de revisió que pot fer l’alumnat. 

 

L’elaboració dels qüestionaris implica dues fases, per una banda cal elaborar les 
preguntes. És recomanable disposar d’un banc de preguntes, perquè aquestes es puguin 
combinar aleatòriament per fer diferents qüestionaris. Per altre banda s’han de configurar els 
paràmetres que defineixen cada qüestionari i decidir les preguntes incloses, en funció de la 
unitat didàctica a la que pertanyin.  

El qüestionari doncs, només realitza la funció de lligar les preguntes d’una categoria 
determinada en una forma determinada, però només les crida. És per això que cal tenir un 
banc de preguntes fetes abans de incloure-les en un qüestionari.  

Com a sistema que permeti tant l'autoavaluació per part de l'alumnat com l'avaluació del 
progrés en les diferents unitats didàctiques per part del docent, s'ha creat un banc de preguntes 
aplicables als qüestionaris de Moodle. 

Els qüestionaris que s’han creat consten de 15 preguntes triades a l'atzar entre les 
etiquetades com a pertanyents a la unitat didàctica corresponent. L'alumne disposa de dues 
oportunitats per respondre al qüestionari, i puntuarà en un 25 % la nota del primer i en un 75 % 
la nota del segon. En cada oportunitat les preguntes varien. Les preguntes utilitzades en els 
qüestionaris responen als models d'opció múltiple i de vertader o fals. 
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Quan els alumnes estant realitzant el test, s’els avisa del resultat de cada pregunta, si és 
correcte o incorrecte, tot i que no poden canviar d’opció encara que s’hagin equivocat. A més a 
més també se’ls informa de la penalització aplicada en cas que la resposta sigui incorrecte. 

 

 

Finalment, el professor pot veure el resultat obtingut per cada alumne i la qualificació 
obtinguda de forma detallada per a cada pregunta. 
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4.4.1 Qüestionari “Mecanismes de transmissió del moviment” 

S’ha realitzat un qüestionari d’autoavaluació per la unitat didàctica UD4 de Mecanismes de 
transmissió del moviment. S’ha creat un banc de 50 preguntes diferents per aquesta unitat 
didàctica i cada vegada que l’alumne realitzi un qüestionari s’escolliran 15 d’aquestes a l’atzar. 

Els criteris d’avaluació que s’avaluen amb aquestes qüestions són els següents: 

 CA1: Saber les característiques principals dels mecanismes de transmissió de 
moviment. 

 CA2: Relacionar el tipus de transmissió amb el moviment que fan i la funcionalitat que 
tenen. 

 CA3: Realitzar càlculs correctament sobre relacions, velocitat i potència dels 
mecanismes.  

 CA4: Identificar les parts principals del mecanisme biela – manovella i proposar 
aplicacions. 

 

Val a dir, que aquests no són tots els criteris d’avaluació de la unitat didàctica, ja que no 
tots es poden avaluar a partir d’un qüestionari d’autoavaluació. Alguns d’ells necessiten de 
preguntes més obertes, on es pugui valorar la reflexió dels alumnes o bé activitats de taller, on 
els alumnes puguin demostrar la seva destresa a l’hora d’utilitzar determinades eines, 
màquines o simuladors.  

Una possible pregunta de caire més obert, on es necessiti de la reflexió de l’alumne podria 
ser:  

 Fes un assaig de 100 paraules on s’expliqui quins avenços creus que han aportat les 
màquines i mecanismes a la humanitat. 

 

A continuació es mostra una de les possibles combinacions del test amb 15 preguntes: 
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4.4.2 Qüestionari “Sistemes de comunicació” 

S’ha realitzat un qüestionari d’autoavaluació per la unitat didàctica UD5 de Sistemes de 
comunicació. S’ha creat un banc de 77 preguntes diferents per aquesta unitat didàctica i cada 
vegada que l’alumne realitzi un qüestionari s’escolliran 15 d’aquestes a l’atzar. 

Els criteris d’avaluació que s’avaluen amb aquestes qüestions són els següents: 

 CA1: Saber el 5 elements bàsics d’un procés comunicatiu i posar exemples. 

 CA2: Conèixer el funcionament de la telefonia mòbil i la fixa. 

 CA3: Identificar les parts d’un sistema de radiofonia i conèixer el sistema de transmissió 
de senyals de televisió. 

 CA4: Enumerar sistemes de comunicació que funcionin per cable i altres per ones 
electromagnètiques. 

 CA5: Reconèixer les principals magnituds (amplitud, període, freqüència i longitud 
d’ona) d’una ona electromagnètica donada.  

 CA6: Conèixer els diferents tipus de xarxa.            

 CA7: Calcular la velocitat de transferència de dades. 

 

Val a dir, que aquests no són tots els criteris d’avaluació de la unitat didàctica, ja que no 
tots es poden avaluar a partir d’un qüestionari d’autoavaluació. Alguns d’ells necessiten de 
preguntes més obertes, on es pugui valorar la reflexió dels alumnes o bé activitats de taller, on 
els alumnes puguin demostrar la seva destresa a l’hora d’utilitzar determinades eines, 
màquines o simuladors. 
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Una possible pregunta de caire més obert, on es necessiti de la reflexió de l’alumne podria 
ser:  

 Fes un assaig de 100 paraules on s’expliqui com seria la vida sense els mitjans de 
comunicació i què canviaria. 

 

A continuació es mostra una de les possibles combinacions del test amb 15 preguntes: 
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4.5 FÒRUMS 

Representen un lloc de trobada de la comunitat educativa, ja sigui de tot un grup classe o 
d’únicament un grup de treball.  

Faciliten les discussions ordenades i constructivistes, fomentant així la construcció del 
coneixement a partir de la posada en comú amb altres persones amb qui poder contrastar les 
idees. A través del diàleg i la reflexió s’arriba a aprendre. Permeten una relació molt activa amb 
la informació, potenciant així el protagonisme de l’aprenent.  

L'alumnat té una tendència a parlar molt i durant el pràcticum he pogut observar que si 
se'ls escolta de seguida  se'ls obre la curiositat per les matèries que s'expliquen. En un ambient 
una mica més distés es pot crear un diàleg amb l'alumnat que va entrant en la matèria, alhora 
que s'autoregulen i són ells mateixos els que comencen a respectar l'espai de l'aula.  

Els fòrums poden actuar com una manera de millorar la manca de motivació de l'alumnat, 
ja que és una activitat en la qual tots els alumnes es senten partícips del seu propi procés 
d'aprenentatge.  

Fomentar la participació, l’intercanvi d’idees, comunicar-se i saber escoltar, respectar 
l’opinió de l’altre i debatre-la amb arguments són les bases d’una bona convivència i de la 
formació de futures i futurs ciutadanes i ciutadans.  

Sovint, la tecnologia s’enfoca estrictament des d’una vessant tècnica, sense tenir en 
compte la seva relació amb altres disciplines de caire més social. La tecnologia no és neutral i 
el seu ús suposa un impacte en el nostre entorn, ja sigui positiu o negatiu, i que no podem 
obviar: la tecnologia ha canviat la nostra manera de viure des dels principis de la humanitat. 
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4.5.1 Fòrum “Els mitjans de transport: eficiència i sostenibilitat” 

Aquest debat forma part de la unitat didàctica UD4 de Mecanismes de transmissió del 
moviment. Es proposa a l’alumnat que analitzi els mitjans de transport existents i que discuteixi 
sobre la seva eficiència i sostenibilitat. A part, davant d’un mitjà de transport donat, es proposa 
a l’alumnat que analitzi les seves necessitats energètiques, els residus generats (si s’escau), i 
la manera de poder minimitzar-los. 

La metodologia utilitzada per a la realització del treball és la taula rodona. El debat es 
divideix en 5 fases, i no és fins la última fase que s’utilitzarà el fòrum del Moodle. 

 Explicació de l’activitat:  
S’aprofiten els últims 20 minuts d’una sessió per explicar que en la següent sessió 
es farà un debat seguint una metodologia de “taula rodona”. En aquest sentit, 
s’exposa la metodologia de debat que s’utilitzarà per tal que en la següent classe 
es perdi el mínim de temps en posar-la en pràctica.  
Cal que l’alumnat es documenti en base a les pautes facilitades per el professor, 
aquestes es poden transmetre a través de vídeos i altres documents facilitats en la 
Moodle: 

- Mitjans de transport existents. 
- Abastiment energètic dels mateixos. 
- Residus generats i minimització dels mateixos, si s’escau. 

- Anàlisi de factors: comoditat, rapidesa, economia. 
 

 Agrupació i debat dintre del grup:  
Cada grup disposa d’un portaveu triat per el propi professor. El grup ha d’extreure 
els conceptes més importants dels punts a debatre. 
 

 Agrupació portaveus: 
Els portaveus de cada grup s’agrupen (taula rodona) per exposar les idees més 
representatives de cada grup a la classe. 
 

 Inici de debat amb tota la classe: 
El professor ha de parar atenció al fet que tot l’alumnat faci alguna aportació al 
debat, tot explicant i argumentant el seu punt de vista sobre la temàtica treballada. 
 

 Treball de síntesi de conclusions finals a partir de Moodle: 
Es prepara un fòrum des de Moodle per tal que l’alumnat enviï les conclusions a 
les que ha arribat després d’haver participat en el debat. Fent servir aquest recurs 
el professorat disposa d’una eina TIC on tota la informació facilitada per l’alumnat 
és recopilada en el mateix recurs, facilitant així la tasca del professora a l’hora 
d’avaluar l’activitat. 

Els continguts del currículum que es desenvolupen amb aquest debat són els següents: 

 C1: Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús de combustibles 
tradicionals i alternatius i del seu impacte en el medi. 

 C2: Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del 
moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines. 

Els criteris d’avaluació utilitzats per avaluar l’activitat són els següents: 

 CA1: Identificar la font i tipus d'energia que permet el funcionament de diferents 
mecanismes i màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic. 

 CA2: Analitzar 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. 
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 CA3: 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. 

 CA4: Utilitzar correctament el llenguatge tècnic.  

 

4.5.2 Fòrum “Les dones telegrafistes” 

Aquest fòrum forma part de la unitat didàctica UD5 Sistemes de comunicació. S’ha creat 
un fòrum de debat de la tecnologia i la coeducació, que té com a fil conductor les dones 
telegrafistes. Aquestes van ser les que van iniciar el camí que va recórrer la dona per 
incorporar-se de ple a la vida laboral, fora de l’àmbit familiar on va estar emmarcada fins a 
finals del segle XIX.  

La pregunta que obre el debat és la següent: Que opineu sobre la repercussió que van 
tenir a Espanya les dones telegrafistes? Creieu que avui en dia s’ha aconseguit la igualtat entre 
homes i dones en el món laboral? 

 

4.5.3 Proposta de temes de debat 

A continuació es mostra una proposta de diferents temes de debat per a cadascuna de les 
unitats didàctiques de 3er d’ESO.   

UD1: Dibuix assistit per ordinador (DAO) A mà o amb ordinador? 

UD2: Disseny i construcció d’habitatges 
Habitatges de lloguer o de compra? 
Cases unifamiliars o blocs de pisos? 

UD3: Forces i estructures 
Habitatges amb estructures desmuntables o 
permanents? 

UD4: Mecanismes de transmissió del 
moviment 

Els mitjans de transport: eficiència i sostenibilitat 

UD5: Sistemes de comunicació Les ones electromagnètiques i la salut 

UD6: Anem al taller La sostenibilitat en els projectes que dissenyem 

UD7: Màquines tèrmiques Eficiència i sostenibilitat 

UD8: Creació de pàgines web La protecció de dades personals 

 

4.6 GLOSSARIS 

Són un recull de termes que poden pertànyer a un curs sencer, a una unitat didàctica o bé a 
una activitat concreta. L’avantatge de fer servir aquesta eina en Moodle és que, després les 
fitxes es poden organitzar de diverses maneres, ja sigui per ordre alfabètic, per categoria (molt 
útil a l’hora d’estudiar per un examen), per autor (servint al professor per avaluar la participació 
dels alumnes), etc. 

És un mòdul que potencia la participació col·lectiva de tots els alumnes, la intervenció de 
cada alumne representa un maó individual en l’edifici comú. Un dels inconvenients, com amb 
totes les eines col·lectives, és el risc de que hi hagi alumnes que facin aportacions errònies.  
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4.6.1 Glossari “Forces i estructures” 

Els alumnes han realitzat un glossari per la unitat didàctica UD3 de Forces i estructures. 
Amb aquesta activitat s’aconsegueix treballar la competència lingüística, 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.  

Per controlar les aportacions errònies d’alguns estudiants s’han format grups de tres 
alumnes que prenen un rol de revisor durant una setmana. S’organitzen els glossaris per data i 
al final de setmana han de revisar que els nous termes que hagin afegit els seus companys 
siguin correctes.  

A continuació es mostra el glossari realitzat: 
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5. QÜESTIONARIS 
 

Per tal d’avaluar la percepció que tenen els alumnes de l’ús de Moodle i unificar les seves 
opinions s’ha creat un qüestionari de resposta múltiple que ens permet veure les seves 
opinions i inquietuds. Tot seguit es poden veure les diferents preguntes de l’enquesta.  

 
1. Havies utilitzat l'aplicació de Moodle prèviament 

des d’alguna altra àrea? 
 

 Si   
 No   
 
Un 90% dels alumnes han utilitzat el Moodle 

prèviament, mentre que només un 10% no l’havien 
utilitzat prèviament. 

 
 

2. Has trobat moltes dificultats alhora de treballar amb Moodle? 
 

 Moltes    
 Algunes    
 Poques    
 Gens   
 
La majoria d’ells, un 72% ha trobat poques o 

gens dificultats i només un 6% diu haver trobat 
moltes dificultats. Les majors dificultats amb que es 
troben els alumnes, normalment, són l’oblit de les 
contrasenyes i dels noms d’usuari.  

 
 
 

3. Et sents còmode fent servir el Moodle? 
 

 Molt 
 Normal 
 Poc 
 Gens 

 
Pràcticament el 100% dels alumnes es troben 

còmodes treballant a través del Moodle, només un 
6% d’ells ha marcat poc, vers el 58% que es troba 
molt còmode i el 36% que es troben normal.  
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4. Quin suport et sembla més útil des del teu punt de vista, a l’hora de treballar els 
continguts? 

 
 Llibre 
 Moodle 
 Projector 

 
En aquesta pregunta hem trobat una mica 

més de dispersió, tot i això el Moodle surt una 
mica més valorat que els llibres i el projector. Els 
resultats han sigut, un 35% els llibres, un 44% el 
Moodle i un 21% el projector. 

 
 
 

5. Creus que és compatible treballar amb grup utilitzant el Moodle? 
 
 Molt 
 Normal 
 Poc 
 Gens 
 
Ja que ho hem pogut experimentar, tots estan 

d’acord amb el fet que el Moodle permet treballar en 
grup de forma cooperativa. Així s’ha obtingut que un 
76% creu que molt i la resta, el 24%, creu que 
normal.  

 
 
 

6. Les activitats interactives que s'han preparat a través de Moodle t’han ajudat a millorar 
la comprensió dels continguts?  

 
 Molt 
 Normal 
 Poc 
 Gens 
 
En general les activitats realitzades a través de 

Moodle han facilitat la comprensió dels continguts. 
Sent el 67% molt, el 24% normal i el 9% poc. 

 
 
 

7. Marca allò que t'ha semblat més interesant del Moodle? 
 
 La facilitat de realitzar i lliurar els 

problemes. 
 Les activitats interactives que si poden 

realitzar. 
 La comoditat de tenir tots els materials 

disponibles online en qualsevol moment. 
 Els fòrums que permeten la discussió 

ordenada de diferents temes. 
 

En aquesta pregunta hi ha hagut més dispersió. El 16% ha dit que valoren la 
facilitat de realitzar i lliurar els problemes, un 38% valoren les activitats interactives que 
si poden realitzar, un 24% la comoditat de tenir tots els materials disponibles online en 
qualsevol moment i l’últim 22% els fòrums que permeten la discussió ordenada de 
diferents temes. 
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8. T'agradaria continuar treballant amb  Moodle? 
 

 Si 
 No 

 
La gran majoria d’ells volen continuar 

treballant amb Moodle, un 82% vers el 18% que 
no. 

 
 
 

9. Creus que l'ús de Moodle s'hauria d’estendre a les 
demés àrees? 

 
 Si 
 No 

 
El mateix percentatge d’alumnes que 

anteriorment ha votat que si que voldrien continuar 
treballant amb Moodle, creuen que s’hauria 
d’estendre a les demés àrees. Un 82% creu que 
si, vers el 18% que no. 

 
 

10. Valora el teu grau de satisfacció respecte al Moodle, 
sent el 1 la puntuació més baixa i el 4 la més alta. 

 
 1 
 2 
 3 
 4 

 
Un 58% han dit 4, el 31% 3, el 8% 2 i 3% 1. 

 
 
La majoria dels alumnes havien treballat amb major o menor mesura amb el Moodle amb 

anterioritat. Els alumnes d’avui dia, estan acostumats a treballar amb les noves tecnologies i 
tenen molt per mà l’ús de les TAC, així com l’ús de diferents plataformes. 

Generalment, acostumar-se a treballar amb Moodle no els suposa més esforç que el 
d’habituar-se a unes rutines. És més, la gran majoria d’alumnes que diuen que els crea 
dificultats treballar amb el Moodle, és per la distracció i pèrdua constant del nom d’usuari i 
contrasenya.  

No és d’estranyar que encara un tant per cent d’alumnes es trobin més còmodes treballant 
amb llibres, ja que és al que han estat habituats des de petits. No obstant això, estan en una 
edat de constants canvis i tenen la capacitat d’habituar-se ràpidament. 

Donat que a l’institut es fomenta el treball cooperatiu, s’han plantejat varies activitats per 
tal de treballar amb grup a través del Moodle, fent gran ús dels fòrums per tal de debatre temes 
amb tot el grup classe o únicament amb el grup de treball. Han comprovat la seva efectivitat i 
és per aquest motiu que el 100% dels alumnes ha contestat que el treball en grup i el Moodle 
són compatibles. 

Els han agradat les activitats interactives, ja que són una manera de diferent de treballar 
els continguts. En referència a allò que més els ha agradat del Moodle es podria dir que és la 
seva senzillesa, així com el tipus d’activitats que si realitzen i la possibilitat d’interactuar amb els 
companys a través del fòrums.  
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Per aquests motius exposats prèviament, la majoria estan satisfets amb l’ús del Moodle, 
els agradaria continuar-hi treballant i creuen que l’ús d’aquest s’hauria d’estendre a la resta 
d’àrees. 

Per avaluar l’acceptació per part del professorat no s’han pogut realitzar enquestes, però 
val a dir que s’ha mostrat un interès molt gran per part dels professors en l’àmbit de ciències i 
de llengua. Es va decidir realitzar una sessió informativa de què és el Moodle i què es pot fer 
amb aquesta eina metodològica.  

A la sessió informativa va participar-hi un 42% del professorat de l’institut. Gràcies a 
aquest èxit, pel curs vinent està previst que el professorat que vulgui s’adhereixi a un curs que 
es dura a terme al centre per fer activitats interactives via Hot Potatoes. 
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6. CONCLUSIONS 
 

Aquest Treball de Final de Màster té com a objectiu dissenyar i adaptar materials didàctics dins 
de l’assignatura de Tecnologies en el currículum de 3er d’ESO. 

Durant la meva estada al pràcticum he tingut l’oportunitat de portar a terme aquest projecte 
d’innovació metodològica dins de l’aula, permeten així la posada a prova de les diferents 
activitats realitzades per tal de valorar-ne els resultats. 

Tot i que el fet de portar-lo a terme a la pràctica estava proposat com una plataforma 
d’iniciació per veure quina era l’acceptació tant d’alumnes com de professors, els resultats 
obtinguts han estat molt positius.  

L’índex de participació de l’alumnat ha estat molt elevat, des de les entregues a través de 
Moodle com la participació en el fòrum de debat.  

A partir de l’observació durant les diferents sessions en que s’ha portat a terme aquesta 
eina metodològica, s’ha pogut observar una alta motivació per part de l’alumnat. Des del curs 
de 4rt d’ESO s’ha demanat al professorat que incorpores activitats a través de Moodle, de la 
mateixa forma que s’estava fent amb el curs de 3er d’ESO. A partir d’aquesta informació 
podem extreure l’evidència de que els companys que han participat en la prova pilot mostren 
interès en l’ús de Moodle i fora de les hores lectives ho expliquen als companys de 4rt d’ESO. 

Per part dels professors d’altres àrees també s’ha mostrat un interès en la utilització del 
Moodle dins de les aules. Per donar resposta a aquest interès s’han realitzat dos sessions 
expositives de l’ús d’aquesta eina a altres professors, explicant el funcionament del programa i 
les possibilitats que aquest ofereix.  

Un dels desavantatges a l’hora d’utilitzar Moodle és la dependència d’aquest amb el 
Internet. En cas de que la connexió a Internet no funcioni s’ha de tenir prèviament planificada 
una alternativa i ser prou hàbil com per canviar la direcció de la classe. 

Finalment, remarcar que l’ús de les noves tecnologies com a nova metodologia 
d’ensenyament desperta la motivació i l’interès d’alumnes i professors dins del context social on 
vivim. Tot i això, no cal canviar tota la metodologia anterior per aquesta, sinó que poc a poc és 
pot anar introduint. 
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