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1 Introducció 

L’estada a institut corresponent a les sessions de pràctiques del present màster de formació de 
professorat d’educació secundària l’he realitzat en un centre de secundària en el qual s’ha treballat la 
matèria de tecnologia a partir de l’elaboració de projectes des de l’inici. 

El departament de tecnologia del centre està desenvolupant una metodologia de treball per tal de 
millorar la motivació dels alumnes en la matèria, la qual encara no està recollida de manera 
convenient en la seva programació. 
 
Aquesta metodologia de treball a l’aula de tecnologia es basa en la presentació dels continguts de 
manera contextualitzada, que permet a l’alumne anticipar-se i reflexionar sobre el procés 
d’aprenentatge que realitzarà posteriorment a l’aula de tecnologia. 
 
Aquest fet és especialment crític a primer curs ja que marca la tendència en els següents cursos de 
l’ESO. 
En les sessions de treball amb els professors del departament de tecnologia s’ha considerat que 
seria interessant i convenient desenvolupar les activitats previstes per al recobriment de la 
programació de primer curs de la ESO de la matèria de tecnologia mitjançant l’elaboració de material 
per a l’alumne en el format de fitxes. De la mateixa manera també cal actualitzar la documentació de 
la programació didàctica. 
 
Amb els professors del departament de tecnologia convenim que aprofitant la meva estada a l’institut 
correspongui la realització del meu treball de fi de màster a la posada a punt de l’esmentat material. 
 

2 Objectiu 

 
L’objectiu d’aquest treball de fi de màster correspon a la posada a punt de material tant per l’alumne 
com pel professor, consistent en fitxes, per a les activitats corresponents a la programació de matèria 
de tecnologia de primer curs de la ESO. 

 Seleccionar els continguts curriculars a 1er d’ESO d’acord amb el context social i acadèmic 
del centre. 

 Desenvolupar la programació d’aula. 

 Elaborar el material didàctic corresponent. 
 

3 Definició i context 

3.1 El centre 

 

L’institut va iniciar la seva activitat l’any 1976. Amb el temps s’ha anat convertint en el centre públic 
de referència de la comarca. És un centre que presenta un caire actiu, dinàmic i participatiu ja que 
desenvolupa projectes d’innovació i millora contínuament (Escola Verda, Comenius, Pla català de 
l’esport, Pla de lectura) i acull i promou iniciatives culturals amb component lúdic: caminada popular, 
setmana temàtica, teatre, esmorzars de germanor, coral, jornades i viatges culturals del professorat. 
 

Les instal·lacions de què disposa el centre pel què fa a la matèria de tecnologia estan ben dotades, 
per cada laboratori i les aules taller, així com aules d’informàtica hi ha un professor responsable. El 
procediment de funcionament de les sessions a l’aula de tecnologia segueix un protocol establert que 
tant professors com alumnes tenen interioritzat convenientment. 
 

Els alumnes del centre tenen una edat entre 12 a 18 anys, la majoria procedents del mateix municipi 
del centre i d’altres municipis propers de la comarca. El nivell de l’entorn sociocultural del centre és 
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mitjà. I no presenta gaires conflictes a nivell social, econòmic o laboral. A nivell general, els pares 
dels alumnes tenen un nivell d’estudis mitjà.  
 
Pel què fa a l’atenció a la diversitat, aquesta impregna totes les accions docents. En aquest sentit es 
determinen els recursos, els agents i les accions específiques que el centre hi dedica. L’avaluació de 
tots aquests mecanismes està integrada en els processos avaluadors de cada una de les unitats de 
funcionament del claustre: equips de professors de grup i de nivell, departaments, tutories, projectes 
específics, aula d’educació especial, comissió pedagògica. 

3.2 La matèria de tecnologia 

La filosofia dels professors del departament de tecnologia és que cal introduir els alumnes a les 
classes pràctiques de ben d’hora, perquè la motivació en les coses noves és el què fa que els 
alumnes s’enganxin a la matèria. En aquest sentit, les classes teòriques, sobretot pels cursos més 
baixos, són reforços de les classes pràctiques que és on es centra l’aprenentatge.  

A partir de primer curs d’ESO ja s’introdueix l’elaboració d’un projecte que s’anirà desenvolupant al 
llarg de l’any, el qual presenta diferents fases que s’adapten als diferents temes que es tracten 
durant el curs. 

Així doncs, la teoria és una preparació per a la pràctica de manera que quan arribin a l’aula de 
tecnologia, les indicacions seran les mínimes imprescindibles per iniciar l’activitat, la qual tothom ja 
ha de tenir apresa. Aquest fet es tradueix a l’aula en un ambient molt positiu, en el qual tothom sap 
què ha de fer, i això també fomenta la iniciativa personal i l’ajuda entre companys. 

Aquesta manera de treballar dóna molt bons resultats a la matèria de tecnologia, durant els intents 
que s’han fet funcionant amb aquest sistema la finalització de les activitats pràctiques s’han realitzat 
d’una manera molt ràpida i autònoma, assolint els objectius a la finalització del curs. 

Els professors del departament de tecnologia tendeixen a realitzar els seus propis dossiers a partir 
de la informació oferta a través de diferents mitjans. D’aquesta manera, s’adapta el temari al projecte 
que es vol dur a terme durant el curs i que serà el vertebrador de tota la matèria. 
 
En aquest sentit, tenen identificats uns projectes de curs que han donat molt bons resultats per els 
grups de diferents anys, però no es disposa d’una documentació elaborada actualitzada per tal 
d’iniciar els alumnes en la matèria, alhora que tinguin exercicis complementaris ja que, quan es 
treballa amb el projecte sempre hi sol haver alumnes que enllesteixen les activitats amb més 
antelació que la resta dels companys. 
 
Durant la meva estada de pràctiques en el centre, part de les meves tasques van consistir a reunions 
de treball amb els professors del nivell de primer d’ESO de la matèria de tecnologia, en les quals es 
planificava les següents unitats didàctiques i concretaven les activitats i la temporització, per tal de 
incorporar i consolidar les millores que els professors del departament han observat que calia 
implementar. 
 
La meva tasca ha consistit en recollir els objectius i criteris del departament i plasmar-los en una 
programació. Addicionalment he elaborat material didàctic específic per les diferents unitats 
didàctiques en què era necessari i he triat activitats tenint en compte els criteris dels professors del 
departament. 
Tot aquest material, ha estat utilitzat a l’aula ja durant aquest curs de primer d’ESO, després que el 
departament hi donés el vist i plau. 
 
Per aquest motiu, i vista la importància que pren el fet de que els alumnes es trobin còmodes 
treballant al taller, abans d’iniciar qualsevol projecte, es dóna als alumnes unes fitxes amb la 
informació necessària perquè coneguin allò que es farà al taller, i a més a més han de realitzar una 
petita prova prèvia a l’inici de l’activitat a l’aula taller que obliga l’estudiant a conèixer els petits detalls 
de tota l’operació. 
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3.3 La programació actual de tecnologia per a primer curs de l’ESO 

 
La documentació corresponent a la programació de primer curs d’ESO de la matèria de tecnologia 
del centre en qüestió és la següent

1
: 

 

3.3.1 Continguts  

 
1. La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia  

 
1. Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, 

manteniment i normes de seguretat. 
 

2. Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves 
aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes. 
 

3. Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de 
representació normalitzats per representar objectes. 
 

4. Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu 
possible estalvi, reutilització i reciclatge. 
 

5. Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada 
material seguint les normes de seguretat. 

 
2. Disseny i construcció d’objectes 

 
6. Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els 

sistemes de representació tractats. 
 

7. Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'identificar els seus 
elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 
 

8. Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva 
resistència als esforços. 
 

9. Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia. 
 

10. Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics. 
 

11. Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat 

 
 

3. Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació 
 

12. Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen 
informació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i 
interconnexió entre ordinadors. 
 

13. Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de 
suports físics o virtuals. 
 

14. Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els 
treballs elaborats 

 
. 

                                                   
1
 Decret 143/2007 de currículum de l’ESO 
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3.3.2 Criteris d’avaluació  

Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés 
d’ensenyament-aprenentatge són els següents: 
 
Conèixer i utilitzar les eines i màquines que es fan servir en el taller i descriure les propietats dels 
diferents materials tècnics de què es componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, la seva 
evolució i les tècniques de treball associades.  

Utilitzar la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant correctament la 
normalització i els símbols, i fent servir aplicacions informàtiques i instruments de dibuix. 

Seguir les fases del procés tecnològic en el disseny i la construcció d’un objecte senzill, utilitzant 
correctament les eines i màquines, respectant les normes de seguretat, triant els materials adequats i 
fent-ne un ús sostenible. 

Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la componen, observant 
models teòrics i exemples de l’entorn. 

Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d’un objecte de construcció pròpia o del 
grup. 

Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC per realitzar transferències de dades. 

Gestionar la informació de manera lògica, utilitzar amb agilitat aplicacions informàtiques i fer-ne les 
tasques d’instal·lació i manteniment. 

Presentar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant eines 
informàtiques que integrin diferents recursos de presentació.  

3.3.3 Temporització 

A continuació es determina la temporització de les unitats que es treballen durant aquest curs.  
 

Núm. Unitats didàctiques Temporització 

Bloc 1. La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia 

1 L’aula de tecnologia. Operacions bàsiques de 
taller 

6 sessions 

2 La representació d’objectes 8 sessions 

3 Materials 8 sessions 

Bloc 2. Disseny i construcció d’objectes 

4 Construcció d’un peu de rei 9 sessions 

5 Introducció a l’electricitat  8 sessions 

6 Construcció d’un semàfor 15 sessions 

Bloc 3. Tecnologies de la informació i la comunicació 

7 Maneig bàsic de l’ordinador 6 sessions 

8 El processador de textos 6 sessions 
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4 Descripció de la solució. Proposta de materials 

4.1 Materials per al professor 

A partir de la informació de base s’ha desenvolupat la següent documentació per al professor per a 
cadascuna de les unitats didàctiques en què el departament ha organitzat la matèria. La informació 
en forma de taula perquè la seva utilització sigui més manejable pels docents, es troba en l’annex 1. 
 

4.1.1 Unitat Didàctica 1. L’aula de tecnologia. Operacions bàsiques de taller 

 
Justificació 
És motivació del centre i del departament didàctic de la matèria de Tecnologia que els alumnes 
siguin el màxim d’autònoms en les hores dedicades al taller, tant pel què fa a escollir les eines més 
adequades com treballar correctament amb elles. D’aquesta manera s’incentiva la iniciativa personal 
i es millora l’autoestima dels alumnes. 
 
 
Objectius 

 Adquirir autonomia personal en les activitats realitzades en el taller 

 Identificar les eines que els alumnes tindran a l’abast a l’aula taller 

 Utilitzar les eines correctament 

 Millorar la seguretat a l’aula taller 
 
Competències desenvolupades pròpies de la matèria 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Identificació dels materials i eines de taller. 
Adquisició de les destreses necessàries per utilitzar correctament les eines. 
Competència social i ciutadana 

Adopció d’un bon ús de les eines del centre i conservació adequada. 
Detecció de riscos en el maneig de les màquines i eines. 

 
Altres competències treballades 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Ús de pictogrames per comunicar normes 
Competència d'aprendre a aprendre 

Selecció de la informació justa i necessària per a la confecció de panells de normes 
Competència d'autonomia i iniciativa personal 

Adquisició de bones pràctiques per ser capaç de desenvolupar-se adequadament al taller de 
manera individual 
 
Metodologia 
 
La responsabilitat del treball serà individual: s’exigirà resposta de preguntes orals, però es fomentarà 
el treball en grup de discussió, bàsicament de quatre alumnes, per a consultes.  

Les activitats estaran fonamentalment basades en la presentació de les operacions bàsiques de 
taller. Als dubtes de l’alumnat el professor respondrà amb noves preguntes dirigides per què sigui el 
mateix alumnat qui trobi la resposta.  

Els materials que s’usaran corresponen a fitxes descriptives de la normativa i les operacions 
bàsiques. 

Les activitats es realitzaran a l’aula-taller. 
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Temporització 
6 sessions 

1a sessió 
 Presentació de la matèria 
 Fitxa: Normes de comportament als 

tallers 
 

2a i 3a sessió 
 Operacions bàsiques de taller: 

o Introducció. Fitxa: Operacions 
bàsiques de taller 

o Mesurar i traçar 
o Serrar i llimar 

4a i 5a sessió 
 Operacions bàsiques de taller: 

o Polir  
o Subjectar  
o Foradar  

6a sessió 
 Síntesi 

 
 

 
 
Continguts tractats 
Continguts relacionats segons el decret del currículum d’ESO:1 i 5 
 
Presentació de la matèria 
 Horaris 
 Professors 
 Normes de presentació dels treballs 
 
Normes de comportament a l’aula taller 
 Seguretat 
 Utilització correcta de les eines 
 Manteniment i neteja de les eines 
 Utilització dels espais de l’aula taller 
 
Operacions bàsiques de taller 
 Mesura 
 Traç 
 Serrat 
 Llimat 
 Polit 
 Subjecció 
 Unió 
 
Ús de les TIC 
 
A la xarxa podem trobar moltes fonts d’informació sobre les eines. S’opta per què els alumnes puguin 
realitzar formularis d’autoavaluació presents a la pàgina web de l’xtec com activitats de reforç a 
realitzar a casa. En la que els alumnes tenen una mostra de les principals eines del taller amb les 
característiques de cadascuna. 
http://www.xtec.cat/~jrosell3/eines/ 
 
Connexions amb altres matèries 

 Llengües (català, castellà, anglès i francès): Identificació física a l’aula taller del nom de les 
eines en els anteriors idiomes. 

 

 Visual i plàstica: Utilització de pictogrames, esquemes i altra simbologia visual per a la 
comprensió de bones pràctiques de maneig d’eines. 

 
Atenció a la diversitat 
Els alumnes amb dificultats es pararà especial atenció en què assoleixin els coneixements bàsics en 
seguretat en la utilització d’eines al taller. 
 
Criteris d’avaluació 
Identificar i usar les eines del taller. 

http://www.xtec.cat/~jrosell3/eines/
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Triar adequadament una eina per a cada operació. 
Usar el procediment operatiu adequat per a cada operació. 
 
Instruments d’avaluació 
Realització de prova pràctica individual.  
Alumnes: Reproducció una peça en fusta DM al taller. 
Professor: Observació visual de les operacions dels alumnes i valoració de la peça final. 
Nota sobre un total de 10 punts. Cada apartat val 2 punts. 
 

Rúbrica de la prova 

Activitat 2 1 0 

Mesurar La peça es correspon 
perfectament amb el 
model 

La peça és fidel al 
model menys en 
algun angle. 

La peça no és fidel al 
model ni en els 
angles ni en les 
mides. 

Traçar Realització de traços 
precisos, amb les 
interseccions ben 
definides 

Realització de traços 
correctes amb poca 
definició 

Realització de traços 
confusos 

Serrar Realització d’un tall 
precís amb l’adopció 
d’una postura 
corporal adequada. 

Realització d’un tall 
correcte sense 
adoptar una postura 
corporal adequada. 

Realització d’un tall 
incorrecte 

Llimar i polir Peça ben acabada, 
s’han utilitzat les 
eines adequades en 
cada operació i s’ha 
mantingut una 
postura corporal 
adequada. 

Peça ben acabada, 
però no s’han utilitzat 
les eines adequades 
en cada operació. 

Peça mal acabada 

Subjectar Cal utilitzar 
correctament el 
serjant i el cargol de 
banc. 

S’utilitza el serjant i el 
cargol de banc però 
es danya la peça. 

No s’utilitza o bé el 
serjant o bé el cargol 
de banc. 

 
 
Plantilla de valoració de les diferents operacions 
 

Alumnes Mesurar Traçar Serrar Llimar i 
polir 

Subjectar Nota 

1        

2        

3        

...        

 

4.1.2 Unitat didàctica 2. La representació d’objectes 

 
Justificació 
Per a poder construir un objecte cal interpretar la informació que ens ofereixen els plànols. Per 
poder-ho fer, cal aprendre a imaginar l’objecte en tres dimensions a partir de les indicacions visuals 
del plànol. La importància de saber representar objectes pren una gran rellevància en diferents 
cursos de l’ESO i del Batxillerat en la matèria de tecnologia, ja que a través dels objectes i del seu 
anàlisi en múltiples dimensions s’estructuren molts dels continguts de la matèria de tecnologia. 

És bàsic que l’alumne imagini l’objecte que vol representar, dur a terme aquesta tasca requereix 
també destresa en l’ús d’instruments adequats i tècniques precises i alhora es pot complementar 
amb programes de disseny.  
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Objectius 
 

 Utilitzar amb correcció els estris de dibuix necessaris per poder fer dibuixos en paper. 

 Representar l’alçat, la planta i el perfil d’objectes senzills amb estris de dibuix i a escala. 

 Identificar els diferents tipus de perspectives. 

 Representar un objecte a escala i saber les mesures d’un objecte a partir d’una escala. 

 Utilitzar les normes elementals d’acotament de dibuixos. 

 Identificar els programes de dibuix assistit per ordinador. 

 
Competències desenvolupades pròpies de la matèria 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Adquisició de les destreses necessàries per interpretar plànols. 
Adquirir coneixements sobre objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics 
Desenvolupar destreses tècniques i habilitats per manipular objectes amb precisió i seguretat 
Competència social i ciutadana 

Aplicar els coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i col·lectiu. 
 
 
Altres competències desenvolupades 
 
Tractament de la informació i competència digital 

Simular i observar objectes amb programes de disseny. 
Competència matemàtica 

Utilització d’escales 
Càlcul per a transformació d’unitats 
Competència artística i cultural 

Utilitzar instruments de representació gràfica. 
Representar objectes i estructures. 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Adquirir el vocabulari específic que cal utilitzar alhora de comunicar, des del punt de vista 
tècnic, els conceptes necessaris referents a la representació gràfica. 

 
Metodologia 
 
Començarà la unitat amb una explicació de les diferents cares dels objectes i el nom de cadascuna 
d’elles juntament amb una activitat de dibuix a mà alçada de l’aula de tecnologia, amb la indicació 
que el nivell de detall ha de permetre a un constructor realitzar l’obra i instal·lacions. 

La responsabilitat de la feina serà individual, tot i que es fomentarà la consulta entre alumnes per 
resoldre dubtes. El professorat generalitzarà a tota la classe les consultes que consideri profitoses i 
primarà que siguin els mateixos companys alumnes qui la resolguin. 

Els recursos necessaris corresponen a material per a dibuix a mà alçada i equips informàtics i 
programari per al dibuix assistit per ordinador.  

Les activitats es realitzaran al taller i a l’aula de informàtica. 

 
Temporització 
 
8 Sessions 

1a i 2a sessió: 
Vistes: alçat, planta i perfil: Fitxa Vistes 
Elaboració d’exercicis: Fitxa Punts de vista 

3a i 4a sessió: 
Resolució de dubtes 
Elaboració d’exercicis. Fitxa: Exercicis de peces 
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Correcció d’exercicis 
5a i 6a sessió: 
Acotament i escala. Fitxa: Acotaments 
Elaboració d’exercicis 
Resolució de dubtes 

7a i 8a sessió: 
Resolució de dubtes 
Correcció d’exercicis 
Síntesis 

 
 
Continguts tractats 
Continguts relacionats segons el decret del currículum d’ESO: 2 i 3 
 
- Representació gràfica d’objectes com a eina de comunicació eficaç. 
- Potenciació de la destresa personal per a la representació gràfica en l’àmbit de la traçada, la 
proporcionalitat i la selecció de vistes. 
- Combinació amb eficàcia el treball individual i el treball en equip  
- Aprofitament els diferents punts de vista del grup per resoldre dubtes i malentesos referents al 
procediment de dibuix més adequat segons el cas. 
 
 
Ús de les TIC 
A la xarxa podem trobar aplicacions per treballar les vistes dels objectes: 
 
Teoria i exercicis de vistes: http://www.grec.net/home/escolar/Recursos/Tecno_1/Data/TECNO.htm 
Obtenció de vistes: http://www.educacionplastica.net/vistas.htm 
Visualització i modelació de peces 3D: http://www.educacionplastica.net/model3d.htm 
 
Connexions amb altres matèries 
 
Matemàtiques: Treball amb unitats de mesura de longituds, càlcul de transformació d’unitats. 
Educació visual i plàstica: Utilització de les eines de dibuix. Identificació de les principals vistes de 
representació. 
 
Atenció a la diversitat 
Els alumnes més avantatjats ampliaran els coneixements amb exercicis seleccionats de pàgines web 
Introducció a la projecció: http://www.educacionplastica.net/zirkel/proy_axo.html 
 
Criteris d’avaluació 
Identificar les diferents vistes dels objectes 
Representar objectes en projecció ortogonal 
Acotar d’objectes representats gràficament 
 
Instruments d’avaluació 
 
Realització de prova individual. 
Alumnes: Resolució d’exercicis del tipus fets a classe. 
Professor: Observació de l’ús del material de representació gràfica 
 

Rúbrica de la prova 
Activitat notable suficient insuficient 

Identificació de les 
vistes 

Les diferents vistes 
de l’objecte estan 
correctament 
identificades amb les 
seves 
característiques. 

Identificació correcta 
de les vistes però hi 
ha errors en les 
característiques. 

Les vistes no estan 
correctament 
identificades ni 
tampoc les 
característiques. 

Representació en 
projecció ortogonal 

Vistes ben 
representades 

Presència d’errors en 
una de les vistes 

Presència d’errors en 
més d’una vista 

Acotació L’acotació està 
correctament 
realitzada. 

Presència de dos 
errors d’acotació. 

Presència de més de 
dos errors d’acotació. 

http://www.grec.net/home/escolar/Recursos/Tecno_1/Data/TECNO.htm
http://www.educacionplastica.net/vistas.htm
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Dibuix Traç ben executat, 
definit i polit 

Traç entenedor però 
amb poca precisió 

Traç indefinit, confús, 
sense precisió. 

 

4.1.3 Unitat didàctica 3. Materials. 

 
Justificació 
En el procés tecnològic corresponent a la solució per a una necessitat ocorreguda és una component 
important, i que condiciona el resultat final, l’elecció de materials per a la construcció d’objectes. 
Atès que es tracta d’un aspecte important en el procés tecnològic, cal que es presentin a l’alumne ja 
a primer curs els materials bàsics de la tecnologia: fusta, metall, plàstic; així com els procediments 
per a conèixer tant les seves variants com altres materials. 
 
Objectius 

 Interioritzar el procés de classificació dels materials. 

 Familiaritzar-se amb les propietats i possibilitats que ofereixen els materials. 

 Identificar en els objectes quotidians les propietats del material i els processos de fabricació. 
 
Competències desenvolupades pròpies de la matèria 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Adquirir coneixements sobre materials i processos inherents per reforçar el rigor del procés 
tecnològic. 
Desenvolupar destreses tècniques i habilitats per manipular el material fusta amb precisió i 
seguretat 
Competència social i ciutadana 

Aplicar els coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i col·lectiu. 
 
Altres competències desenvolupades 

Tractament de la informació i competència digital 

Obtenir informació de la xarxa telemàtica i processar-la de manera adequada. 
Competència matemàtica 

Utilització d’índexs i proporcions 
Competència d’aprendre a aprendre 

Optimitzar els recursos per conèixer el màxim d’informació amb el mínim cost. 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Utilització de informació tècnica directa del fabricant.  
 
Metodologia 
Els alumnes en grups de 4 realitzaran un treball sobre els materials. El professor exposa als alumnes 
com han de ser el treball pel què fa a l’extensió, el format, les parts que ha de contenir. El treball es 
realitzarà bàsicament a l’aula, però el podran acabar en hores fora el centre. Durant les hores al 
centre es promourà el treball en xarxa, de manera que els membres d’un mateix grup es col·locaran 
en taules separades i la comunicació entre ells s’haurà d’establir exclusivament mitjançant 
l’ordinador. S’habilitarà eines telemàtiques per tal que els alumnes puguin elaborar el treballs i 
perquè puguin deixar un registre de les converses que tenen, les quals el professor hi tindrà accés. 
Un cop acabat, el treball s’haurà d’exposar a la resta dels companys. 
 
 
Temporització 
8 sessions 

1a sessió 
Presentació de la unitat 
Explicació del treball. Fitxa: Treball materials 
Formació dels grups 
Inici del treball 

2a i 3a sessió 
Explicació dels diferents tipus de materials. 
Característiques i propietats 
 
 

4a a 7a sessió 
Realització del treball 

8a sessió 
Exposició oral 
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Continguts tractats 
Continguts relacionats segons el decret del currículum d’ESO: 2 i 14 
 
Les propietats dels materials (físiques, químiques, tecnològiques) 
Processos d’obtenció 
Tecnologies de treball 
 Principals eines i màquines  
 Aplicacions industrials 
Fabricació d’objectes 
 
Ús de les TIC 
Ús d’internet per a la selecció d’informació per l’elaboració del treball sobre materials. Podem trobar 
diverses pàgines web que integren la informació necessària per adquirir els coneixements bàsics de 
la matèria. Un exemple són les pàgines següents: 
Fustes: http://www.linalquibla.com/TecnoWeb/madera/madera_index.htm 
Plàstics: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1079 
Metalls:http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1122 
 
Connexions amb altres matèries 
 
Matemàtiques: Treball dels índexs i les proporcions en quant a propietats i riqueses en materials. 
Llengües: Us del català, castellà i anglès per a l’obtenció de informació de materials directament del 
fabricant. 
 
Atenció a la diversitat 
L’atenció a la diversitat es treballa mitjançant el treball en grup. Els alumnes més avantatjats 
ajudaran als que presentin alguna dificultat en el seguiment de la matèria. Alhora, els alumnes 
avantatjats podran realitzar una redacció sobre els nous materials i les seves aplicacions. 
 
 
Criteris d’avaluació 
Plantejar l’estratègia per a estudi de nous materials. 
Usar el material fusta d’acord amb les seves propietats. 
Identificar els materials metall i plàstic, així com dels processos corresponents, en objectes 
quotidians. 
 
 
Instruments d’avaluació 
Els treball realitzat s’avaluarà mitjançant una rúbrica. 

Rúbrica del treball de materials 

 Notable Suficient Insuficient 

Classificació Classifica 
adequadament 

Classifica amb màxim 
2 errors 

Classifica amb més de 
2 errors 

Propietats Defineix correctament 
les propietats dels 
materials 

Incorpora com a 
màxim dos errors en 
l’assignació de 
propietats 

Incorpora més de dos 
errors en l’assignació 
de propietats 

Obtenció Explicació clara i 
concisa 

Explicació amb 
mancances 
d’informació 

Explicació no 
entenedora 

Processat Defineix les principals 
operacions amb 
claredat 

Defineix les principals 
operacions amb 
claredat però presenta 
mancances 
d’informació 

Explicació no 
entenedora 

Qualitat de la 
presentació 

Hi ha tots els apartats 
requerits 

Manca algun apartat Manquen més de dos 
dels apartats requerits  

Presentació oral Comunica amb 
llenguatge adequat 

Utilitza llenguatge poc 
adequat 

No hi ha aportació 
personal en el procés 
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de comunicació. 

 

4.1.4 Unitat didàctica 4. Construcció d’un peu de rei 

 
Justificació 
El curs de 1er d’ESO de la matèria de tecnologia es basa en la realització de projectes. Durant el 
primer trimestre es realitzarà la construcció d’un peu de rei que permet a l’alumnat, a més a més de 
treballar amb fusta, treballar les operacions bàsiques de taller i començar a utilitzar les instruccions 
gràfiques per a la construcció d’objectes. 
 
 
Objectius 

 Desenvolupar-se correctament en l’ús de les eines. 

 Aconseguir destresa en l’ús dels aparells de mesura. 

 Interpretar la informació bàsica d’un plànol. 

 Construir un peu de rei 
 

 
Competències desenvolupades pròpies de la matèria 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Ser capaç de fer una lectura acurada utilitzant un peu de rei 
Construir un objecte a partir d’indicacions escrites 
Competència social i ciutadana 

Ser capaç de buscar i trobar troços útils per a peces útils entre la pila del rebuig 

 
 
Altres competències desenvolupades 
 
Competència d'autonomia i iniciativa personal 

Decidir quin material i eines s’utilitzarà per realitzar el treball 
Valorar en quin moment la peça es pot donar per acabada 
Competència matemàtica 

Realitzar amidaments amb l’exactitud que permeten les eines del taller 
Competència d'aprendre a aprendre 

Interioritzar el procés d’assaig i error 
Resoldre problemes a partir del foment de la discussió entre alumnes 

 
Metodologia 
 
Aquesta unitat es desenvoluparà en la seva totalitat a l’aula taller. Les taules a l’aula taller estan 
distribuïdes en grups de 5 alumnes que es situaran sempre en la mateixa posició, malgrat els 
alumnes es podran moure lliurement per l’aula. Només es demana que els alumnes estiguin quiets 
als seus seients durant la primera sessió que s’explicarà quines són les tasques que han de realitzar 
els alumnes i durant l’inici de cada sessió, quan es passa llista i es repassa la feina que es farà. 

El treball és individual, cada alumne disposarà de les instruccions i haurà d’anar realitzant-les segons 
la temporització marcada pel professor, però es permet la col·laboració entre tots els alumnes de 
l’aula. 

Cada alumne ha de portar sempre la fitxa amb les instruccions de manera que davant d’un dubte, el 
professor sempre demanarà la consulta prèvia a les instruccions, per comprovar si s’interpreta bé la 
informació, de manera que s’incentivi la autoreflexió dels alumnes. 

 
Temporització 
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1a sessió 
Presentació de la matèria 
Repartiment de material i plantejament del 
projecte: 

Fitxa:Procés de construcció del peu de rei 
Fitxa: Plànols construcció peu de rei  
Fitxa: Full de control de les operacions peu 
de rei 
Resolució dels primers dubtes 

2a sessió 
Manipulació de material per a preparació del 
regle fix 
Resolució de problemes 
Desenvolupament de bones pràctiques de taller 
Foradar el regle fix. Fitxa: Utilització dels trepans 
 

3a sessió 
Control de qualitat del material manipulat d’acord 
amb els objectius establerts 
 

4a sessió 
Manipulació de material per a preparació del 
nònius. Peces C,D i E 
Resolució de problemes 
Desenvolupament de bones pràctiques 

5a sessió 
Revisar el conjunt del regle fix 
Envernissar el conjunt del regle fix 
Encaix de conjunt de les peces del nònius  

6a sessió 
Revisar el conjunt del nònius 
Fer i encolar peces F 
Resolució de problemes 

7a sessió 
Revisar el conjunt del nònius 
Polir el conjunt del nònius 
Envernissar el conjunt del nònius 
Proves de funcionament del peu de rei 

8a sessió 
Prova pràctica 
Ajustaments finals 
Mostra de tots els treballs 
 

9a sessió 
Síntesi 
Presentació del nou trimestre 

 

 
Continguts tractats 
Continguts relacionats segons el decret del currículum d’ESO: 6 
 
Interpretació de plànols 
 
Aplicació pràctica en un projecte de les operacions bàsiques de taller 
 Mesura 
 Traç 
 Serrat 
 Llimat 
 Polit 
 Subjecció 
 Unió 
  
 
Ús de les TIC 
Utilització del moodel del centre per localització de la informació necessària per realitzar la unitat 
didàctica. 
 
Connexions amb altres matèries 
Matemàtiques: Unitats de mesura 
Visual i plàstica: Manipulació de fustes, utilització d’eines de dibuix 
 
Atenció a la diversitat 
Els alumnes més avantatjats se’ls deixarà un marge perquè avancin feines però es procurarà que 
ajudin als companys amb més dificultats, d’aquesta manera es millora l’aprenentatge tant de l’alumne 
expert com de l’alumne amb dificultats, pel fet que és un altre alumne qui li explica com fer-ho 
(aprenentatge entre iguals). 
 
Criteris d’avaluació 
 
Construir un objecte de manera fidel a les indicacions establertes 
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Interpretar correctament de les indicacions i mesures d’un plànol 
Elaborar totes les peces i muntatge de l’objecte 
 
 
Instruments d’avaluació 
Per a l’avaluació de la feina es tindrà en compte: 
Actitud de l’alumne a l’aula taller de tecnologia. S’avalua diàriament amb l’adjudicació de positius (+) 
Resultat de la feina realitzada. Per la seva avaluació s’utilitza la següent rúbrica: 
 

 3 2 1 0 

Peces A-F 
Peça 

perfectament 
acabada 

Peça ben feta 
però mal polida 

Peça amb alguna 
mida que no 

correspon amb el 
model però 
permet el 
muntatge. 

Peça mal feta, no 
permet l’encaix 
amb la resta. 

Envernissat - 

Peça amb fina 
capa de vernís 

totalment 
recoberta. 

Capa de vernís 
grollera 

Capa de vernís 
que no permet el 

moviment del 
nònius. 

 

 5 4 3 2 1 0 

Muntatge 
Conjunt 

correctament 
muntat 

El conjunt 
està ben 

muntat però 
presenta 

fregament 

El conjunt 
del nònius 
no passa 
pel regle 

fix 

Les 
boques no 
tanquen 

Les 
boques no 
tanquen i 
el nònius 
no passa 

Al conjunt 
li falten 
peces 

Acabat 

Conjunt 
correctament 

acabat 

Conjunt 
correctament 
acabat amb 

ajuda de 
pasta 

Conjunt 
ben 

acabat 
amb 

presència 
d’alguna 
aresta 

desigual 
per excés 

de polit 

Conjunt 
amb 

presència 
d’una peça 

desigual 

Conjunt 
amb 

presència 
de vàries 

peces 
desiguals 

Conjunt 
mal 

acabat 

 

grup A B1 B2 C i D E F1 i F2 Envernissat Muntatge 
i Acabat 

Nota  

1  3 p (x6) 2 p 10 p 30 p 

2           

3           

4           

...           

 
 

4.1.5 Unitat didàctica 5. Construcció d’un semàfor 

 
Justificació 
Juntament amb la unitat didàctica referent a la construcció del peu de rei, que aporta destresa en l’ús 
de les operacions bàsiques de taller, es continua durant la resta del curs de 1er d’ESO realitzant 
construcció d’objectes, en aquest cas un semàfor. El semàfor és un objecte format per peces de 
diferents materials i permet la integració de diferents aspectes reflectits en el decret de currículum de 
l’ESO. 
 
Objectius 

 Construir un objecte a partir de la conformació de diferents peces 
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 Aconseguir destresa en l’ús dels aparells de mesura i en les operacions bàsiques de taller. 

 Interpretar la informació bàsica d’un plànol. 

 Conèixer sistemes de subjecció entre diferents materials 
 
Competències desenvolupades pròpies de la matèria 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Conèixer la tecnologia bàsica que es requereix per la fabricació d’un element integrat. 

 
Altres competències desenvolupades 

Competència d'autonomia i iniciativa personal 

Trobar la manera de solucionar un problema a partir de l’assaig i error  
Competència matemàtica 

Realitzar amidaments amb l’exactitud que permeten les eines del taller 
Aprendre a aprendre 

Realitzar un procés reflexiu sobre els coneixements adquirits per millorar l’eficiència en l’aula 
taller. 

 
Metodologia 
 
S’inicia la unitat treballant els conceptes bàsics sobre la conformació del semàfor a partir dels plànols 
de les diferents peces. Aquest treball és individual de cada alumne i permet establir les bases per tal 
d’imaginar-se l’objecte tridimensionalment. Un cop Interioritzat el procediment, es lliura a l’alumne 
una fitxa on pot anar seguint el procés de construcció amb preguntes sobre la interpretació dels 
plànols i sobre els procediments que haurà de realitzar a l’aula taller. Juntament amb petits 
recordatoris d’aspectes importants per a la correcta construcció del semàfor. 

Un cop elaborada la fitxa, els alumnes estan en disposició de començar l’objecte a l’aula taller, per la 
seva realització han de disposar de tot el material que se’ls ha facilitat i que els ha de servir de guia 
en cas que tinguin dubtes sobre qualsevol peça. 

Durant la construcció de l’objecte a l’aula taller, els alumnes elaboraran les peces individualment, 
amb l’excepció de les operacions bàsiques de foradat i soldat que es realitzarà per parelles amb la 
supervisió del professor. 

 
 
Temporització 
 
15 sessions 

1a sessió 
Introducció del muntatge del semàfor 
Observació de les vistes. Fitxa: Plànol semàfor  
 

2a sessió 
Introducció del caixetí 
Emplenat del caixetí amb les dades pròpies de 
cada alumne. 
Identificar les cotes de cada peça 

3a sessió 
Identificació de les diferents peces. Exercici 
sobre les peces del semàfor en els diferents 
plànols. 
Exercici: Dibuixar en una làmina les tres peces 
A, B i C i acotar-les (ho han de fer en un full 
normal, dibuixant els marges i el caixetí com a la 
làmina dels plànols . 

4a i 5a sessió 
Interiorització de les tasques que cal realitzar per 
aconseguir construir el semàfor. Fitxa:Peces 
semàfor. 
 

6a a 14a sessió 
Construcció del semàfor a l’aula taller. 
 

15a sessió 
Acabat final 

 
Continguts 
Continguts relacionats segons el decret del currículum d’ESO: 3, 6, 7 i 8 
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Identificació de les vistes d’un objecte: alçat, planta i perfil 
Familiarització amb la informació bàsica d’un plànol. El caixetí. 
Adequació de l’estructura de la peça als esforços a què està sotmesa. Tipus d’unions i suport. 
Identificació de les parts sensibles i els sistemes de protecció d’aquestes. 
Operacions bàsiques de taller. 
Desenvolupament d’uns elements per què conformin un objecte que compleixi la funció objectiu. 
 
Ús de les TIC 
 
Utilització del moodel del centre per localització de la informació necessària per realitzar la unitat 
didàctica. 
 
Connexions amb altres matèries 
 
Visual i plàstica. Treball amb les vistes, acotacions, informació bàsica de plànols 
Matemàtiques. Mesures, treball amb unitats. 
 
Atenció a la diversitat 
Els alumnes més avantatjats se’ls deixarà un marge perquè avancin feines però es procurarà que 
ajudin als companys amb més dificultats, d’aquesta manera es millora l’aprenentatge tant de l’alumne 
expert com de l’alumne amb dificultats, pel fet que és un altre alumne qui li explica com fer-ho 
(aprenentatge entre iguals). 
 
Criteris d’avaluació 

 Ser capaç de construir un objecte a partir de la informació en forma de plànol i la manipulació 
adient d’uns materials. 

 Ser capaç de triar el sistema de subjecció més adequat per a cada situació. 

 Treballar al taller de forma rigorosa. 
 
Instruments d’avaluació 
Prova escrita individual per conèixer el domini del projecte per part de l’alumne.  
Preguntes orals per el seguiment de la comprensió del projecte per part de l’alumne. 
Valoració de la qualitat de la peça. 
El semàfor es valorarà la part constructiva, amb la puntuació següent: 

 2 1 0 

Caixa i tapa Les peces presenten les 
mesures correctes i estan 
ben acabades 

Les peces presenten 
deficiències d’encaix o bé 
d’acabat 

La peça no encaixa 

Suport Mida i rosca correctes Deficiències a la 
conformació de rosca 

No compleix la funció 
de suport 

Peu El peu està correctament 
acabat 

El peu presenta alguna 
mancança d’acabat 

No compleix la funció 
d’estabilitat 

Unions La peça està 
correctament subjectada 

Hi ha dues unions poc 
sòlides. 

Hi ha més de dues 
unions poc sòlides. 

Acabats La peça està 
correctament acabada 

Presenta deficiències de 
polit 

Peça inacabada 

 
Plantilla de valoració de les diferents operacions 

Alumne Caixa i 
tapa 

Suport Peu Unions Acabats Nota 

1       

2       

3       

...       
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4.1.6 Unitat didàctica 6. Introducció a l’electricitat 

 
Justificació 
A primer curs de l’ESO s’inicia l’alumnat en el coneixement dels circuits elèctrics bàsics que veuran 
en els cursos posteriors de tecnologia. Aquesta iniciació es realitza en el marc de la construcció d’un 
semàfor. Els alumnes hauran d’elaborar un circuit senzill que servirà per fer funcionar el semàfor 
mitjançant peces creades pels propis alumnes. 
 
Objectius 
 

 Identificar els components d’un circuit elèctric bàsic i els seus símbols, així com la funció de 
cadascun. 

 Representar gràficament, mitjançant els esquemes corresponents, circuits elèctrics senzills. 

 Construir un circuit elèctric bàsic per a fer funcionar el semàfor 

 Valorar estratègies d’estalvi energètic i de material 
 
Competències desenvolupades pròpies de la matèria 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Saber resoldre problemes quotidians en petits circuits elèctrics 
Desenvolupar una actitud respectuosa amb el medi ambient, utilitzant els contenidors 
específics per reciclar com el de piles desgastades.  
Adquirir consciència que el material es pot reutilitzar. 
Competència social i ciutadana 

Prendre consciència de l’estalvi energètic a nivell individual i col·lectiu    

 
 
Tractament de la informació i competència digital 

Simular i observar circuits bàsics mitjançant programes de simulació 
Competència matemàtica 

Mesura de magnituds bàsiques 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Adquirir el vocabulari específic que cal utilitzar alhora de comunicar, des del punt de vista 
tècnic, els conceptes necessaris referents a la representació de circuits. 
 
Metodologia 
Els alumnes disposaran de tot el material necessari per realitzar el circuit elèctric. El professor 
explicarà amb classe magistral els diferents components, quines característiques tenen i aspectes 
relacionats amb el manteniment i estalvi de materials, com reutilitzar materials. El selector serà una 
peça que els alumnes reciclaran a partir d’altres treballs efectuats pels alumnes de la matèria de 
tecnologia d’anys anterior. Mentre es realitza l’explicació els alumnes disposen del material per 
poder-lo abservar.  

Per la realització de la soldadura, el professor realitzarà una demostració a l’aula taller, en la qual es 
transmetrà el procediment i les mesures de seguretat. Els alumnes realitzaran la soldadura en 
parelles, de manera que un aguantarà el material mentre que l’altre realitza l’acció de soldar.  

 
 
Temporització 
 
8 sessions 

1a a 3a sessió 
Aplicacions de l’electricitat 
El circuit elèctric 
Components elèctrics 
Generació d’electricitat 
Estalvi energètic 

4a i 5a sessió 
Es distribueix el material dels circuits i les fitxes. 
 Fitxa:Muntatge del conjunt de la tapa 
S’explica les característiques dels circuits 
elèctrics i dels components distribuïts 
 Fitxa: Circuit elèctric 
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6a i 7a sessió 
S’explica la soldadura tova amb estany  
Col·locació dels LED 
Preparació dels cables necessaris 
Realització de la soldadura 

8a sessió 
Muntatge del circuit 
Elaboració del selector sobre el peu del semàfor 
 

 
Continguts 
Continguts relacionats segons el decret del currículum d’ESO: 4, 9 i 10 
 
Identificació dels components del circuit elèctric i les seves característiques 
 Pila 

LED 
Cables 
Connexions 
Selector 

Valoració de l’estalvi de materials 
 L’estany 
 Materials reutilitzats: cables 
 Materials reciclats: selector 
Valoració de l’estalvi energètic 

 Mesures per evitar la descàrrega innecessària de la pila 
Operació bàsica de taller: soldat 
 
Ús de les TIC 
 
S’utilitzarà un simulador de circuits per tal de practicar de manera ràpida amb els diferent elements 
elèctrics.  
www.crocodile-clips.com 
 
Connexions amb altres matèries 
Educació visual i plàstica. Creació d’esquemes de circuits elèctrics. Representació dels elements 
mitjançant símbols. 
 
Atenció a la diversitat 
 
Per alumnes avantatjats es proposa que realitzin exercicis per casa amb simuladors de circuits 
elèctrics per tal que vagin adquirint pràctica en la formació de circuits i en la simbologia corresponent. 
 
Criteris d’avaluació 
 
Representar un circuit elèctric 
Identificar els diferents símbols dels elements que conformen el circuit. 
Realitzar una soldadura tova amb estany 
Reutilitzar materials del procés d’elaboració i reciclar-ne d’altres. 
 
Instruments d’avaluació 
 
Alumnes:Realització de prova escrita Prova: Semàfor 

   Realització del circuit elèctric muntat sobre el semàfor 
Professor: Observació visual de les operacions dels alumnes i valoració del resultat final. 
 
Rúbrica de valoració del circuit elèctric 

Rúbrica del circuit elèctric 

 Notable Suficient Insuficient 

Soldadures Quantitat d’estany 
adequada 

Quantitat d’estany 
excessiva 

La soldadura no 
condueix el corrent 
elèctric 

Connexions El circuit funciona 
correctament 

El circuit funciona amb 
intermitències per mala 

El circuit no funciona 
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connexió 

Selector Realitza un contacte 
correcte 

Realitza un contacte 
dificultós  

No realitza contacte 

Muntatge Adequat segons les 
especificacions del 
plànol 

Presenta una variació 
sobre les 
especificacions del 
plànol 

Presenta més d’una 
variació sobre les 
especificacions del 
plànol 

 

4.1.7 Unitat didàctica 7. Maneig bàsic de l’ordinador 

 
Justificació 
Un ordinador és una eina que pot arribar a ser molt útil quan es fa servir amb coneixement. D’altra 
banda el mateix ordinador pot ser un entrebanc pel normal desenvolupament de l’alumne si s’usa de 
manera inadequada. 
 
Objectius 

 Conèixer les parts principals de l’equip informàtic. 

 Adquirir destresa en l’ús del sistema operatiu a nivell d’usuari. 
 
Competències desenvolupades pròpies de la matèria 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Coneixement i aplicació d’una eina d’us totalment estès a la nostra societat. 

 
Altres competències desenvolupades 

Tractament de la informació i competència digital 

Utilització del maquinari informàtic per a feines quotidianes. 
Utilització d’un sistema operatiu informàtic per a  feines quotidianes. 
Competència d’autonomia i iniciativa personal 

Utilització d’un mètode d’aprenentatge en què l’alumne sigui suficientment autònom per a descobrir 
per ell mateix el coneixement a partir d’un rudiment de manual. 

 
Metodologia 
Aquesta unitat didàctica es realitzarà a l’aula d’informàtica. Els alumnes treballaran de manera 
individual amb possible consulta en grup. 

Els continguts s’aniran explicant en paral·lel amb les tasques a realitzar. En acabar la unitat, els 
alumnes hauran d’haver creat una estructura de directori per organitzar els arxius a guardar per 
matèries i cursos en la seva estada al centre. 

 
 
Temporització 
6 sessions 

1a sessió 
Introducció de la unitat 
Components de l’ordinador: CPU, ports, monitor, 
teclat, ratolí, impressora, altaveus i micròfon, 
webcam  
Exercicis d’utilització del teclat 

2a i 3a sessió 
Elements d’emmagatzematge d’informació: 
pendrive, càmera de fotos, mp3, disc dur extern, 
telèfon mòbil, PDA 
Exercicis de captura i transmissió d’informació. 
 

4a sessió i 5a sessió 
Sistema operatiu. Control de perifèrics, 
funcionament de programes i organització de la 
informació. 
Exercicis de recerca i organització d’informació. 
 

6a sessió 
Altres tipus d’ordinadors 
Síntesi 
 

 
Continguts 
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Continguts relacionats segons el decret del currículum d’ESO: 12 i 13 
 
Parts bàsiques que integren l’ordinador: CPU i perifèrics 
El sistema operatiu 
Organització de la informació. Tipus d’arxius. 
Dispositius de memòria 
Ordinadors portàtils, tablets, miniordinadors 
 
Ús de les TIC 
La informació necessària per realitzar els exercicis d’aquesta unitat, la trobaran en el moodel del 
centre. Els alumnes han de saber accedir-hi i seleccionar els arxius adequats per a cada activitat. 
 
Connexions amb altres matèries 
Llengua. Adquisició de vocabulari específic. 
 
Atenció a la diversitat 
Als alumnes avantatjats se’ls donarà les pautes perquè puguin personalitzar les barres d’accés ràpid 
i d’inici ràpid. 
 
Criteris d’avaluació 
Identificar els principals perifèrics de l’ordinador. 
Saber usar correctament els perifèrics de l’ordinador. 
Estructurar un directori d’arxius. 
Realitzar cerques d’arxius.  
 
Instruments d’avaluació 
 
Alumne:Realització de prova pràctica individual. 
Professor: Observació d’utilització correcta dels botons del ratolí i les tecles de funcions del teclat. 
 

4.1.8 Unitat didàctica 8. El processador de textos 

 
Justificació 
Tot i que el contingut dels textos és la seva part més important i on cal esmerçar més energia, el 
format del text també té la seva importància per què un bon contingut pugui lluir amb gràcia. 

En aquest sentit l’eina processador de textos pot ser de gran ajuda no només per aconseguir un 
format interessant sinó fins i tot per estalviar feina repetitiva i feixuga. 

 
Objectius 

 Interioritzar les capacitats de modificació de textos de l’eina processador de textos. 

 Familiaritzar-se amb les capacitats i possibilitats de donar format a un text que ofereix l’eina 
processador de textos. 

 Aplicar algunes de les possibilitats de maquetació de pàgines que ofereix l’eina processador 
de textos. 

 
Competències desenvolupades pròpies de la matèria 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Coneixement i aplicació d’una eina d’us totalment estès a la nostra societat 

 
Altres competències desenvolupades 

Tractament de la informació i competència digital 

Us del processador de textos pel tractament de la informació 
Us d’una eina informàtica pel tractament de la informació 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Familiarització amb estratègies de format de textos que ofereixen millores pel que fa a la capacitat 
de comunicació. 
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Metodologia 
Aquesta unitat es desenvoluparà a l’aula d’informàtica. Els alumnes hauran de realitzar un treball de 
responsabilitat individual però consultable i discussió en grup, que consistirà a crear un document 
estructurat a partir d’una relació de fotografies d’eines del taller. 

El professor està atent a l’evolució del procés i introdueix periòdicament continguts nous 
d’estructuració del document. El treball dels alumnes ha de ser autònom, però el professor ha de 
marcar el ritme de les tasques a desenvolupar, recordant sempre els aspectes importants alhora de 
guardar la informació generada. 

Un cop realitzat el document en word es passarà a format pdf i per a la seva avaluació s’entregaran 
els dos documents. 

 
Temporització  
6 sessions 

1a sessió 
Introducció de la matèria 
Explicació de la feina a desenvolupar. 
Es dóna la ruta d’accés a un arxiu amb una 
relació de fotografies d’eines del taller. 
Inici de l’elaboració del document 

2a sessió 
Recerca d’informació 
Edició de text 
Ortografia 
 

3a sessió 
Creació de taules 
Inserció de fotografies 
 

4a sessió 
Edició de text 
Creació de títols i subtítols 
Inserció de nombre de pàgina 

5a sessió 
Inserció de l’índex 
Creació de títols amb SmartArt 

6a sessió 
Revisió del document 
Creació de document pdf 

 
Continguts 
Continguts relacionats segons el decret del currículum d’ESO: 13 i 14 
 
El processador de textos Word 
Edició de text 
Inserció d’elements (gràfics, imatges, símbols) 
Creació de taules. Format, colors 
Ortografia 
Títols i subtítols 
Edició d’índex 
 
Ús de les TIC 
La informació necessària per l’elaboració del document estarà present en el moodel del centre. Els 
alumnes han de saber accedir-hi i seleccionar la informació que els és necessària. 
 
Connexions amb altres matèries 
 
Llengües: Us del corrector ortogràfic en català, castellà i anglès. 
 
Atenció a la diversitat 
Els alumnes avantatjats poden millorar el document afegint els següents elements al document: 
Encapçalaments i peus de pàgina 
Modificar l’estil de la taula 
Inserir gràfics 
 
Criteris d’avaluació 
Utilitzar adequadament les capacitats de creació i estructuració del document que ofereix l’eina 
processador de textos. 
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Utilitzar adequadament les capacitats per a donar format que ofereix l’eina processador de textos. 
Aplicar adequadament algunes de les possibilitats de maquetació que ofereix l’eina processador de 
textos. 
 
Instruments d’avaluació 
Per l’avaluació del document s’utilitzarà la següent rúbrica: 
 Notable Suficient Insuficient 

Inserció de 
fotografies 

Fotografies amb la 
mida adequada ben 
centrades, amb 
efectes. 

Fotografies de 
diferents mides.  

Fotografies que no 
estan fixes en el 
document. 

Edició de text Text sense faltes 
d’ortografia, justificat, 
amb el mateix tipus de 
lletra i mida. 

Text amb algun error 
en ortografia o 
justificació o tipus de 
lletra 

Text amb més d’un 
error en ortografia o 
justificació o tipus de 
lletra 

Creació de taules Taules de mida 
adequada al text, ben 
estructurades i 
centrades. 

Taules estructurades 
però de mida no 
adequada. 

Taules no 
estructurades. 

Estructuració del 
document 

Presència d’índex, 
nombre de pàgina i 
títols. 

Li manca algun 
d’aquests elements: 
índex, nombre de 
pàgina o títols. 

Li manca més d’un 
d’aquests elements: 
índex, nombre de 
pàgina o títols. 
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4.2 Materials per a l’alumne 

A partir de la informació de base formada pels continguts especificats al decret de currículum de 
l’ESO i de la mateixa activitat realitzada en el centre, proposo la següent documentació per a 
l’alumne per a cadascuna de les unitats didàctiques en què el departament ha organitzat la matèria. 
En la present programació destaco els següents trets que condicionen la seva filosofia docent, la 
totalitat del material s’adjunta en l’annex 2. 
 

4.2.1 Aprenentatge per projectes 

L’aprenentatge basat en projectes permet als alumnes experimentar un procés tecnològic des de 
diferents punts de vista, ja que han de plantejar, implementar i avaluar un projecte des de l‘òptica del 
món real.  

L'aprenentatge basat en projectes té avantatges semblants als de l'aprenentatge basat en 
problemes, atès que presenta la mateixa filosofia però incorpora manipulació de materials per crear 
un objecte. En particular resulta més motivador per als alumnes, i per tant, es redueixen els nivells 
d'abandonament i augmenta el rendiment acadèmic. Addicionalment, permet desenvolupar algunes 
habilitats transversals molt importants, com ara: la capacitat per aprendre de manera autònoma, per 
treballar en grup, per comunicar-se de forma efectiva, etc

2
. 

Cal tenir en compte que l’aprenentatge basat en projectes no és una recepta pautada de passos a 
seguir, sinó una forma d’ensenyar i aprendre

3
, i el procés es basa en els següents passos mostrats a 

la figura1: 

Figura 1. Procés de l’aprenentatge basat en projectes 

 

Font: Material didàctic de la matèria d’Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària. 
ICE-UPC. 

La principal activitat basada en aprenentatge per projectes és la construcció d’un semàfor. En aquest 
cas l’objecte del projecte, el plec de condicions, la temporització i el resultat final estan estipulats. Tot 
i així, es demana a l’alumne un procés de reflexió (figura 2) sobre les tasques que hauran de fer al 
taller, per minimitzar errors quan estiguin manipulant el material, abans de començar a manipular 
material a l’aula taller. Aquest procés de reflexió forma part de l’àmbit del Què sabem i què hem 

                                                   
2
 Valero-Garcia, M. L’aprenentatge basat en projectes en els ensenyaments tècnics 

3
 Domingo, J. Metodologies i Estratègies didàctiques. Material de la matèria: Aprenentatge i 

Ensenyament de la Tecnologia a Secundària - II ICE-UPC 2012 
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d’aprendre, concretament pel nivell de primer d’ESO es realitza un guiatge més concret sobre els 
punts claus.  

La intervenció de l’alumne en el procés tecnològic té especial interès en què a partir d’aquest 
projecte fonamentalment força acotat prengui decisions com ara quins són els llistons de fusta DM 
més adequats per cada peça, escollir la tècnica més adequada per tal de realitzar cada peça, escollir 
la seqüència d’operacions més adequada i ser capaç de valorar la idoneïtat de totes les decisions 
que s’hagin pres i també del propi resultat obtingut. 

La superació d’una fase del projecte la realitza el mateix alumne, el qual decideix si una determinada 
peça s’adequa a l’objectiu, el professor facilita la decisió encertada de l’alumne però no la hi dóna 
directament. 

La responsabilitat de la feina és individual, tot i que es fomenta el treball cooperatiu. 
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Figura2. Exemple de material per l’alumne corresponent a la fase de reflexió sobre el projecte prèvia 
a la manipulació de materials en el taller. 

PEÇA A 

 1. Agafem el llistó de ............mm d’ample. 

 2. Mirem si tenim una línia de referència traçada. Si no, en tracem una amb l’escaire per 

tal de delimitar l’extrem superior de la peça. 

 

La línia que traçarem estarà el més a prop possible de l’extrem del 

llistó 

 

 3. Amb l’escaire mesurarem els ............ mm de la llargada de la peça i marcarem l’extrem 

inferior. 

 4. Marquem la doble línia per serrar la peça i serrem.     

 

 
Qüestió: Perquè creus que no podem llimar? 

 

 

 

 

En aquest punt tenim les dimensions de la peça A definides. A partir d’ara situarem les 

marques que ens serviran de guia per saber on hem de fer els forats i on col·locarem les 

peces B i C. 

 5. Marquem l’eix vertical. Sobre el mateix situarem el centre dels forats. 

 Aquí no podem fer servir l’escaire perquè els extrems no estan llimats 

 
Qüestió: Explica com ho faràs per tal de marcar l’eix vertical de la peça. 

 

 

 

 

 

 6. Situem el centre dels forats mitjançant una fina marca.  

 

Aquí no podem llimar 

encara 
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 Les distàncies les trobaràs en la vista del perfil 

a. Marquem el primer forat a una distància de ........mm de l’extrem superior sobre 

l’eix vertical. 

b. Marquem el segon forat a una distància de ......... mm de l’extrem superior sobre 

l’eix vertical. 

 

Qüestió: Perquè creus que és important tornar a mesurar des de l’extrem 

superior? 

 

 

 

c. Marquem el tercer forat a una distància de ..........mm de l’extrem superior o bé a 

...............mm de l’extrem inferior sobre l’eix vertical. 

 7. Marquem la posició de la peça C traçant una línia a ...........mm de l’extrem superior amb 

l’ajuda de l’escaire. 

 8. Marquem la posició de les peces B traçant: 

a. Una línia a ............mm de l’extrem inferior amb l’ajuda de l’escaire 

b. Una línia a ..............mm de l’extrem dret i una línia a 10 mm de l’extrem esquerre. 

1. Aquí no podràs treballar amb l’escaire 

A partir d’aquí comprovem totes les mides i fem les operacions següents en l’ordre que vulguem: 

 10. Llimem, arrodonim els cantells i polim 

 11. Foradem 

 

Recorda que... 

Unitats Totes les unitats estan en mm. Pots treballar amb les unitats que et sigui 

més còmode sempre i quan realitzis la correcta conversió. 

Precisió Cal que les línies siguin molt clares. Treballa sempre amb la mina del llapis 

ben fina, així milloraràs la precisió de la peça.  
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PEÇA B 

 

Qüestió: Quantes peces B hem de fer?  

 

 1. Agafem el llistó de ..........mm d’ample. 
 2. Ens assegurem que el seu gruix és de ...........mm 
 3. En assegurem que tenim una línia de referència a l’extrem superior de la peça. 

 4. Amb l’escaire mesurarem els ............ mm de la llargada de la peça i marcarem l’extrem 

inferior. 
 5. Deixem 5 mm de l’extrem inferior i dibuixem l’altre peça B. 
 6. Comprovem totes les mides 
 7. Serrem 
 8. Polim 

PEÇA C 

 1. Agafem el llistó de ..........mm d’ample. 
 2. En assegurem que tenim una línia de referència a l’extrem superior de la peça. 

 3. Amb el regle mesurarem els ............ mm de la llargada de la peça i marcarem l’extrem 

inferior. 

 4. Am l’escaire traçaren les doble línia. 

 

Qüestió: Aquesta peça presenta una marca tant en la vista d’alçat com en la de 

perfil, saps què és? 

 

 

 

 5. Comprovem totes les mides 
 6. Serrem 
 7. Polim 

 

 Quan tinguem totes les peces les unirem amb cola blanca i haurem muntat així el 

conjunt de la tapa del semàfor 
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4.2.2 Treball cooperatiu 

El treball en grup és part fonamental d’aquesta programació atès que fomenta altres tipus 
d’aprenentatge diferent a l’individual. Per l’aprenentatge cooperatiu cal desenvolupar una tasca molt 
estructurada i per tal d’assolir-la amb èxit cal que tots els components del grup treballin 
interdependentment. Cal que cada component del grup acabi demostrant suficiència en la matèria de 
què tracti la tasca assignada i, per això, li cal el treball dels demés. Per tal que el treball sigui 
realment cooperatiu cal que es donin les següents condicions

4
:  

 
1. Interdependència positiva: els components del grup es veuran obligats a cooperar els uns amb els 
altres per assolir els seus objectius personals. 

2. Exigibilitat individual: els components del grup són responsables de contribuir personalment en els 
treballs del grup. 

3. Interacció cara a cara: la tasca del grup no només està parcel·lada de manera que impliqui un 
treball individual sinó que també implica haver de compartir-lo els uns amb els altres directament de 
manera interactiva. 

4. Habilitats interpersonals i de grup: s’anima als estudiants a desenvolupar elements de 
comunicació, ensenyament, organitzar el treball, prendre decisions, criticar, crear confiança, 
gestionar conflictes i exercir el liderat. 

5. Procés de grup o autoanàlisi: els components del grup estableixen els seus objectius, estableixen 
una avaluació periòdica de com està funcionant el grup, identifiquen els punts febles per tal de 
millorar i els punt forts per tal de fer-ne costum i fan propostes de millora. 

Per aconseguir-ho, el professor marcarà una pauta perquè els alumnes tinguin clar allò que han de 
fer, però podran completar-ho al seu criteri per incentivar aquest anàlisi de la feina feta i com arribar 
a millorar-la. Alhora, es practica el fet de treballar a distància a través de la xarxa, qualitat cada cop 
més necessària, i per això s’habilita un document comú a través d’una aplicació d’internet (Google 
Apps) per tal que hi hagi interacció entre tots els alumnes del grup, de manera que no sigui una 
suma de quatre parts sinó que sigui un document elaborat per quatre alumnes, tothom hi ha d’aportar 
part de la feina. Alhora el professor pot anar controlant com evoluciona el treball de tots els grups.  

 

Exemple de material per l’alumne corresponent a activitat amb treball cooperatiu (figura 3) 

 

                                                   
4
 Domingo, Joan. Els grups en l’aprenentatge cooperatiu 
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Figura3. Activitat amb treball cooperatiu 

Treball sobre materials 
 

En grups de 4 heu d’elaborar un treball en format PowerPoint sobre els materials per a 

la construcció d’objectes, seguint aquestes indicacions: 

- 15-20 diapositives 

- Ha d’incloure: portada, conclusions, bibliografia i webgrafia. 

- Inseriu imatges il·lustratives de les vostres explicacions, enllaços, etc. 

- Disposeu de 4 sessions de classe per a fer el treball, però es simularà treball a 

distància. 

- Eines TIC (Google Apps): processador de textos i presentació. 

- Després caldrà fer una presentació oral en grup de 10-12 min. 

Aquí teniu uns exemples de punts a tractar. Podeu incloure’n més, però tots aquest han 

de ser-hi: 

 

1. Què és? 

 Definició 

 Obtenció (dibuix) 

 Propietats: duresa, densitat, higroscopicitat, flexibilitat.... 

 

2. Classificació (exemples) 

 Natural/ artificial 

 Fèrrics/no fèrrics 

 Termostables/Termoplàstics 

 

3. Com s’obté? 

 Origen 

 Extracció 

 Processat 

4. Com es treballa? 

 Tècniques 

 Eines i màquines   

 Indústria 

 Objectes construïts 

 

5. Residus 

 Aprofitament 

 Eliminació 

 

6. Altres... 
 

 

 



Treball final de màster. Memòria                                                                                                                           curs 2011-2012 

Programació i elaboració de recursos didàctics de Tecnologies per 1er d’ESO                                                          30 
 

Per altra banda, en les tasques realitzades al taller, un dels aspectes fonamentals per tal que 
l’activitat es desenvolupi correctament és que quedi afavorit l’aprenentatge entre iguals, també 
anomenada peer tutoring

5
. En aquest cas, la col·laboració esdevé més tutorial en la que uns alumnes 

adopten un paper de tutors (alumnes avantatjats en determinats coneixements) i uns altres alumnes 
adopten un paper de tutorands.  
 
En aquest sentit, el fet de comptar amb els alumnes més avantatjats perquè ajudin a resoldre dubtes 
a alumnes amb més dificultats resulta en una millora tant en l’aprenentatge com en la consolidació 
dels coneixement de l’un i de l’altre. El fet que siguin els mateixos alumnes que resolen dubtes als 
altres permet als alumnes més avantatjats consolidar el seu coneixement ja que per explicar-ho han 
de tenir-ho clar i ben estructurat, i per l’altra, els alumnes amb dificultats reben informació des d’un 
nivell més semblant al seu, amb un registre i llenguatge més proper que quan és transmesa pel 
professor, essent molt més significativa. 
 
En aquest sentit s’intentarà que en totes les activitats que es pugui aprofitar el treball entre iguals, 
sempre deixant un marge perquè l’alumne més avantatjat pugui desenvolupar-se fora del ritme del 
grup, d’aquesta manera s’aconsegueix una millora per ambdós alumnes. 
 

4.2.3 Material didàctic d’elaboració pròpia 

La creació de les pròpies fitxes permet una concreció del currículum a l’entorn del centre d’una 
manera més acurada del què ho faria un llibre de text convencional. El fet que s’estructurin els 
continguts de la matèria de tecnologia de primer d’ESO mitjançant l’elaboració d’un objecte, implica 
que la teoria esdevé un suport per entendre allò que es fa al taller, així doncs, en lloc d’esdevenir dos 
temes diferents amb poc nexes d’unió, es pot dir que es treballa de manera que tot el què s’explica 
acaba tenint un sentit en l’objecte que s’està construint. 
El material didàctic per als alumnes es prepara des del departament. Els professors encarregats d’un 
mateix nivell acorden el desenvolupament de la programació, tipologia d’activitats, temporització, 
criteris d’avaluació, etc. 
Els criteris seguits per l’elaboració del material didàctic respecten el decret de currículum de l’ESO, 
tenen en compte criteris pedagògics, les especificitats del centre i dels seus alumnes, tal i com s’ha 
recomanat en el presenta màster de formació de professorat, en la matèria d’Aprenentatge i 
Ensenyament de la Tecnologia a Secundària -II

6
 . 

Un exemple de material elaborat per a una unitat didàctica en concret és el que es mostra en la 
figura 4.

                                                   
5
 Duran, D; Vidal, V. (2004) Tutoria entre iguales: de la teoria a la práctica. 

6
 Domingo, J. Recursos didactics. Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària –II. 

ICE-UPC 
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Figura 4. Material elaborat per la Unitat didàctica: La representació d’objectes. 

VISTES 
Elaboració pròpia amb inclusió de material procedent Editorial Teide. 

 

 
 

Els objectes reals ocupen un volum en 

l’espai a través de les seves 3 dimensions: 

amplada, alçada i fondària. 

 

 
 

 
 
 

Els objectes plans només ocupen 2 

dimensions: amplada i alçada. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les línies únicament tenen una dimensió: 

llargada. 

 

Per tal de representar objectes reals (3D) sobre les dues dimensions del paper (2D), utilitzem 

un sistema de representació anomenat sistema de projeccions ortogonals o vistes. 

Una vista és el dibuix d’una de les cares d’un objecte, que representa només les dues dimensions 

de cada cara, sense profunditat. 

 
 
  

 

amplada 
fondària 

alçada 

alçada 

amplada 

llargada 
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Font:Tecnologies 1ESO Editorial Teide 

Tots els objectes es poden representar només amb 3 vistes, encara que en total en tenen 6. 
 
 

Les 3 vistes es diuen alçat, perfil i planta. 

L’alçat és la vista que s’obté de dibuixar l’objecte vist des del davant. Sol ser la més 

representativa de l’objecte. 

El perfil és la vista que s’obté de dibuixar l’objecte vist des del lateral. 

La planta és la vista que s’obté de dibuixar l’objecte vist des de dalt. 

Anem a fer una representació de les vistes del següent objecte: 
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Hem de dibuixar la creu que ens dividirà el 

paper en quatre quadrants. En tres d’ells 

dibuixarem les vistes de l’alçat, perfil i 

planta sempre de la mateixa manera, tal i 

com diuen les normatives de dibuix tècnic. 

 

 

 

A continuació col·loquem la peça amb 

la cara triada com alçat mirant cap a 

davant i la representem en el seu 

quadrant segons les mides que fa. 

Fixa’t que les dimensions de l’alçat 

són l’amplada i l’alçada. L’alçat no té 

fondària. Per a dibuixar una vista has 

de col·locar-te amb els ulls al mateix 

nivell de la peça i imaginar-te que 

l’objecte queda esclafat contra la 

paret, de manera que quedaria pla. 

Així el que veuríem serien dos 

rectangles sobreposats. 
 
 

 

Ara dibuixem el perfil. Per fer-ho no movem la 

peça, sinó que ho fem nosaltres. Ens 

Col·loquem al costat esquerre de la peça i 

dibuixem el què veiem. Observa que el perfil 

té alçada i fondària, però no amplada. Per tant, 

el perfil i l’alçat estaran alineats a la mateixa 

alçada.  

 

 

 

 

Primer triem quina cara volem que sigui 

l’alçat. Pot ser la que vulguem, però el millor 

és triar aquella que permeti apreciar millor 

la forma de la peça.  

alçat 

perfil 

alçat perfil 

planta 
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Per últim, dibuixem la planta col·locant-nos 

a sobre de la peça. La forma de la vista està 

formada per dos rectangles sobreposats, 

però de mides diferents a les de l’alçat. La 

planta té amplada i fondària però no alçada. 

Per tant, la planta coincideix en amplada 

amb l’alçat i en fondària amb el  

perfil. 
 
 

Un cop hem dibuixat les vistes a llapis, les passem amb retolador i esborren els noms, les línies 

entre les vistes i la creu dels quadrants. Així, no ens cal posar el nom de les vistes, ja que podem 

saber quina és per la seva posició. 

 

Algunes peces presenten algunes arestes que hi 

són però no s’aprecien des de la vista que estem 

dibuixant perquè queden tapades per la mateixa 

peça. S’anomenen arestes ocultes i es representen 

amb línies de traços. Per apreciar-les et pots 

imaginar que la peça és transparent, de cristall per 

exemple, i així encara que no formi part de la cara 

que estàs dibuixant la podries veure més 

endarrere. 

 

planta 
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4.2.4 Presentacions orals 

El fet que els alumnes hagin de realitzar una presentació oral d’una matèria que han treballat i en un 
registre formal implica desenvolupar moltes capacitats de l’entorn de l’aprenentatge

7
, com són: llegir, 

escriure, comprendre, produir, escoltar, interactuar i parlar. Que un alumne sigui capaç de transmetre 
els coneixements que ha adquirit en una matèria és un gran indicador del grau d’assoliment del propi 
aprenentatge. 

En aquest sentit, s’introdueix presentacions orals per grups de treballs realitzats, ja que el fet que 
hagin d’explicar allò que han treballat als demès companys de l’aula, fa augmentar la qualitat del 
treball realitzat, ja que no només serà seguit i avaluat pel professor, sinó que també ho seguiran tots 
els seus companys, tal i com va comunicar oralment en Domingo, J. a la matèria d’Aprenentatge “la 
qualitat del treball depèn de l’auditori”, referint-se a la motivació per a l’èxit del treball. La motivació 
creix quan l’autor és conscient que el seu treball serà exposat perquè el vegi tothom, no només el 
professor, si no els seus companys d’aula o fins i tot de centre.  
 

                                                   
7
 Martinez, A Cómo preparar una exposición oral en todas la áreas de secundaria 
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5 Resultats 

 
Els resultats del present treball corresponen a la concreció de la programació de la matèria de 
tecnologia per al nivell de primer d’ESO i en especial a la posada a punt d’una sèrie d’activitats 
corresponents a materials per a l’alumne. 
 
La present concreció de la programació correspon a la didàctica que he desenvolupat en el centre on 
he realitzat la part pràctica del màster de formació de professorat de secundària. 
 
La utilització d’aquests materials per part dels alumnes s’ha constatat com una millora en el 
comportament i interès dels alumnes a l’aula taller de tecnologia, ja que augmenta molt el nivell 
d’autonomia atès el seu coneixement de la situació. Això fa que el professor pugui estar per resoldre 
els aspectes més complicats o estar més pendent de la seguretat en la utilització de maquinària. 
 
Aquesta millora en el comportament dins de l’aula de tecnologia presenta un efecte durador al llarg 
dels següents cursos de l’ESO i el Batxillerat, esdevenint grups que funcionen molt bé i que 
presenten un grau d’autonomia més que acceptable. Per aquest motiu, s’orienta el primer curs de 
l’ESO de la matèria de tecnologia com un curs clau en el desenvolupament futur de la matèria de 
tecnologia, i per això el departament didàctic considera necessari desenvolupar més acuradament la 
programació didàctica de primer curs d’ESO, per tal que reflecteixi el procediment que s’ha vist que 
es tradueix en una millora. 
 
Avantatges observats: 
• Millora l’autonomia dels alumnes a l’aula taller 
• Millora la cohesió del grup 
• Permet acabar les tasques anuals previstes amb comoditat  
• Augmenta el grau de satisfacció dels alumnes per la matèria de tecnologia 
• Millora el funcionament en l’aula taller en cursos posteriors 
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6 Conclusió 

 
 

 La concreció de la programació didàctica en materials particularitzats per a l’alumnat millora 
tant el seu rendiment acadèmic com la seva motivació per la matèria. 

 El treball per projectes orientat de manera que a l’aula taller es realitzen idees que han estat 
presentades de manera teòrica, esdevenint el nexe comú de la matèria, ha resultat molt 
motivador per l’alumnat. 

 Aquest metodologia de treball consistent a preparar acuradament el material per a l’alumne 
ha permès millorar el rendiment d’aquest i acabar tots els projectes i activitats amb temps 
suficient. 

 Considero de gran utilitat la documentació resultant perquè futurs professors del departament 
de tecnologia puguin desenvolupar la programació. 
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