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1. Introducció 
 

En l’assignatura de Tecnologies, a l’Educació Secundària Obligatòria, l’aula de tecnologia 
representa un element molt important en el desenvolupament de la matèria. 

 
L’aula de tecnologia es pot utilitzar com un simple espai de pas, on l’alumne/a aprofiti les eines 
i altres materials per fer els projectes encomanats, o bé fer-se servir com un espai integrador on 
l’alumne/a entengui l’entorn en el que es troba i interactuï amb ell tot aprofitant al màxim les 
possibilitats que aquest tipus d’aula ofereix.  

 
En aquesta línia, aquest treball pretén ser una guia per tal de millorar la gestió i la seguretat a 
l’aula de tecnologia mitjançant l’aplicació d’una proposta de projectes per a l’alumnat de 
tecnologies de l’Educació Secundària Obligatòria.  

 
La idea de realitzar el treball sobre aquesta temàtica neix arran d’una sèrie de deficiències que 
es van detectar pel que fa a la seguretat i la gestió dels residus a l’aula de tecnologia del centre 
on vaig realitzar les pràctiques del Màster. Durant el primer trimestre del present curs es va 
produir un petit accident amb un alumne, que va haver de ser atès a la infermeria del centre. 
Tot i que no va ser un accident greu, un grup de pares  i mares va expressar el seu malestar 
per aquests fets. Arran d’això el Departament de Tecnologia va decidir que havia de canviar la 
situació que s’havia produït fins al moment. Per tal d’aconseguir aquesta millora em van 
proposar l’opció de realitzar el TFM sobre aquest tema. 

 
L’aula de tecnologia és un espai clau al llarg dels tres primers anys de l’ESO. Tots els alumnes 
del centre hi treballen, com a mínim, una hora cada 15 dies per tal de dur a terme activitats i 
projectes propis de l’àrea de tecnologia. Dins l’aula, l’alumnat està envoltat d’eines, equips i 
materials diversos que no coneixen molt, o bé amb els que no està gaire familiaritzat a 
treballar-hi. Tot això fa que els alumnes estiguin exposats a una sèrie de riscos i situacions que 
poden ser perilloses si no es tracten amb determinació i cura.   
 
Amb l’objectiu de determinar quines són les principals deficiències i riscos més comuns dins del 
taller de tecnologia la primera part del treball anirà encaminada a descriure l’aula de tecnologia 
i a realitzar una avaluació inicial dels riscos que es poden trobar. També es complementarà 
aquesta avaluació de riscos amb un petit qüestionari passat a un grup d’alumnes per tal 
d’obtenir més dades que ens ajudin a descriure amb precisió la situació actual. També es 
tindran en compte quins són els projectes que es realitzen actualment al centre. 
 
A partir de l’anàlisi i valoració dels resultats obtinguts mitjançant l’avaluació de riscos, el 
qüestionari i l’observació directa realitzada es plantegen una sèrie de deficiències o punts a 
millorar.  
 
Finalment, s’ha dut a terme una proposta de projectes i activitats que es poden realitzar a l’aula 
i que tenen com a objectiu principal la millora de la gestió i la seguretat a l’aula de Tecnologia. 
Amb aquesta idea es pretén conscienciar l’alumnat sobre la prevenció de riscos i la gestió dels 
residus a partir de la seva implicació directe en els projectes de millora de l’aula de Tecnologia.    
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2. Objectius i competències treballades 
Els objectius principals durant l’elaboració del present TFM són: 
 

� Fer de l’aula de tecnologia un lloc segur per l’alumnat. 
� Crear eines i recursos pedagògics que permetin millorar la gestió i seguretat de l’aula 

de Tecnologia per part de l’alumnat. 
� Millorar els coneixements de l’alumnat en matèria de prevenció de riscos a partir de la 

interrelació amb altres continguts de l’assignatura de Tecnologies. 
� Conscienciar l’alumnat sobre la importància de gestionar els recursos al taller de 

tecnologia d’una forma òptima, per tal d’obtenir una aula més sostenible.  
 
Una de les finalitats principals del treball és aconseguir que aquests quatre objectius proposats 
es puguin aconseguir acomplir d’una forma versàtil i integradora. És a dir, l’assoliment de tots 
aquests objectius es treballarà d’una forma transversal, ja que molts dels problemes detectats 
tenen un rerefons comú i, per tant, s’hauran de treballar d’una forma conjunta en la cerca de 
solucions. 
 
Al llarg del desenvolupament del present TFM es treballaran les següents competències: 
   

� Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
 
Aquesta competència es treballarà a partir de la realització dels diferents projectes 
proposats. L’alumne/a haurà de treballar amb iniciativa i creativitat per trobar les millors 
solucions als problemes plantejats. S’insisteix en la valoració reflexiva de les diferents 
alternatives i es prepara l’anàlisi prèvia de les conseqüències de les decisions que es 
prenguin en el procés.  
 

� Competència de coneixement i interacció amb el món físic. 
 
Aquesta competència es treballa, principalment, mitjançant la utilització d’eines i 
recursos de l’aula de Tecnologia d’una forma responsable i d’acord amb les normes 
establertes. L’alumnat també coneixerà mica a mica el seu entorn i com fer-lo més 
sostenible i segur. 

 
� Competència social i ciutadana. 

 
Aquesta competència es treballarà principalment mitjançant el treball en equip, la 
responsabilitat de l’alumnat envers els seus companys i la seva relació entre ells i amb 
el professor/a. 
 

� Competència artística i cultural 
També es contribueix a la consecució de la competència artística i cultural a partir, 
fonamentalment, de l’aspecte estètic que cal considerar en els projectes tecnològics. 
 

� Tractament de la informació i la competència digital 
Es contribuirà al desenvolupament d’aqueta competència en la mesura que les tasques 
i els projectes proposats incideixen en la confiança en l’ús dels ordinadors, en les 
destreses bàsiques associades a un ús suficientment autònom d’aquestes tecnologies 
i, en definitiva, contribueixin a familiaritzar-se prou amb aquests. 
 

� Competència d’aprendre a aprendre 
A l’assoliment d’aquesta competència es contribueix pel desenvolupament d’estratègies 
de resolució de problemes tecnològics, en particular mitjançant l’obtenció, l’anàlisi i la 
selecció d’informació útil per tractar un objecte. 
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3. Definició i context del problema 
L’aula de Tecnologia en el centre escolar presenta una sèrie de deficiències pel que fa a la 
seguretat i la gestió dels seus residus. Durant el primer trimestre del present curs es va produir 
un petit accident amb un alumne, que va haver de ser atès a la infermeria del centre. Tot i que 
no va ser un accident greu, un grup de pares  i mares va expressar el seu malestar per aquests 
fets. Arran d’això el Departament de Tecnologia va decidir que havia de canviar la situació que 
s’havia produït fins al moment.  

3.1. El centre 
El centre en el que es contextualitza el present TFM és una escola concertada de la ciutat 
d’Igualada, a la comarca de l’Anoia.   
 
L’escola està situada en un gran edifici en forma de L, de tres plantes. L’edifici es troba en molt 
bon estat, ja que durant l’any 2006 es van dur a terme unes obres de reforma i ampliació de tot 
l’edifici. En una de les parts de l’edifici es poden trobar les aules de llar d’infants, d’educació 
infantil i primària. En l’altre part hi ha les aules d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. I, 
en la darrera part hi ha unes aules destinades als PQPI i formació ocupacional. 
 
L’escola també disposa d’un pati per als més grans, un altre per als més petits i d’un 
poliesportiu cobert.   
 
A més a més dins l’edifici es poden trobar altres espais com una sala d’actes, un santuari, 
laboratoris i tallers, vuit aules especialitzades (Música, Psicomotricitat, Visual i Plàstica i 
Multimèdia), una Mediateca – Biblioteca, un gimnàs, una cuina i un gran menjador. 
 
A continuació es mostra un plànol per tal de situar les diferents infraestructures de l’edifici: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il·lustració 1. Plànol del centre 
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3.2. L’aula de tecnologia 
El centre en el que es contextualitza el TFM té una Aula de Tecnologia. Aquesta aula de 
tecnologia està situada en una planta de l’edifici que queda per sota del nivell del pati, a peu del 
carrer. L’alumnat accedeix al taller creuant el pati i baixant les escales d’accés a aquesta planta 
inferior.  
 
A continuació es descriuran les característiques principals de l’aula de tecnologia del centre: 

 

 
� L’aula de tecnologia està dividida en dos espais mitjançant una porta: zona de 

treball i zona de magatzem. 
 

� La zona de treball té unes dimensions de 6mx10m (60m2). La zona de magatzem 
té les mateixes dimensions que la zona de treball (60m2). 

� L’aula té un espai on es podem emmagatzemar les eines en safates i recipients de 
fusta. Les safates i blocs de fusta estan  situats en unes prestatgeries de fusta. 

� Les eines emmagatzemades en els blocs de fusta estan perfectament guardades. 
Les que estan en safates queden tirades per dins del recipient. També hi ha unes 
serres d’arquet guardades dins de la prestatgeria directament.  

 
� A l’entrar a l’aula es disposa d’una petita zona de penjadors i una filera de pupitres 

alineats a mà esquerre.  
 

� A l’espai de treball dels alumnes hi ha un total de 8 taules de treball  amb 4 
tamborets a cada taula. 

 
� De les 8 taules de treball n’hi ha 6 que disposen d’una pressa de corrent. 

 
� De les 8 taules de treball n’hi ha 8 que disposen de cargols de banc, tot i que 2 no 

funcionen correctament. 
 

� Al fons de l’aula de treball hi ha un altre espai de prestatgeria on es guarden alguns 
materials, eines, etc. 
 

� Eines de marcar: puntes de marcar, regles graduat, escaires, contrapunxons. 
 

� Eines de tallar: cúters, tisores, alicates de tall, serres d’arquet, serres de vogir 
xerracs. 

 
� Eines per desbastar, ajustar i polir: llimes i paper de vidre. 

 
� Eines per mesurar: cintes mètriques, escaires i peus de rei. 

 
� Eines per foradar: barrines, trepants de mà, trepants de sobretaula, 

 
� Eines per subjectar: cargols de banc, serjants i alicates. 

 
� Eines per muntar i desmuntar: claus fixes, claus colzades, claus angleses, claus 

Allen, tornavisos i martells. 
 

� Eines per realitzar unions: soldador elèctrics. 
 

� A la part dreta de l’aula de tecnologia hi ha una televisió amb reproductor de DVD i 
una pissarra normal. 

 
� Just davant de la pissarra hi ha la zona on es guarden els soldadors. 
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� A l’aula de tecnologia hi ha una única paperera. 

 
� A la dreta de l’aula de tecnologia de treball hi ha una porta que comunica amb 

l’espai de magatzem del taller. 
 

� L’espai de taller és de les mateixes dimensions que l’aula de treball de tecnologia i 
està format per: una pissarra normal, una televisió i un equip de reproducció de 
DVD, taules de treball sense equipaments complementaris, prestatges i pupitres al 
voltant de l’aula. Aquest espai s’utilitza íntegrament per emmagatzemar els 
projectes i els “kits” dels alumnes.  

 
� Cadascun dels espais (zona de treball i zona de magatzem) disposa d’una finestra 

a la part posterior de l’aula i dos files de fluorescents.  

 
A continuació es mostra un petit recull d’imatges de l’aula de Tecnologia del centre:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 2. Recull d'imatges de l'aula de Tecnologia 
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3.3. Observació directe 
Durant el meu període de pràctiques he assistir a moltes hores a l’aula de tecnologia del centre. 
En algunes d’aquestes classes simplement he fet observació, en d’altres he fet petites 
intervencions de suport i, al final, també he pogut portar l’activitat al taller de forma més 
autònoma. Durant aquest període també he pogut observar l’actuació de fins a tres docents 
diferents a l’aula de tecnologia. Cadascun d’ells té unes característiques personals i una 
metodologia determinada dins de l’aula.  
 
Les principals conclusions que he extret de l’observació de les classes a l’aula de tecnologia 
pel que fa la seguretat i la gestió de l’aula són: 
 

• Es segueix una metodologia bastant similar al entrar a l’aula de tecnologia consistent 
en guardar les pertinences personals als penjadors i anar a buscar els respectius 
projectes. 
 

• La majoria d’alumnat es posa la bata de forma bastant automàtica, tot i que en algun 
grup el professor/a ha d’avisar als alumnes que se la posin. 

 
• Gairebé en cada sessió a l’aula de tecnologia es produeix alguna falta de bata entre 

l’alumnat. En aquest cas, en alguna ocasió s’ha deixat que l’alumne/a fes la classe i en 
algun altre cas no. 

 
• L’alumnat no segueix una metodologia de treball durant l’execució dels seus respectius 

projectes. 
 

• Els residus que es produeixen van tots a l’única escombraria que té el taller. En 
aquesta aula no hi ha cap tipus de recollida selectiva. 

 
• És freqüent que els alumnes utilitzin algunes eines per a usos no adequats. 

 
• L’alumnat sovint no és conscient de la perillositat que poden suposar alguns treballs 

com per exemple la soldadura o el trepant portàtil. 
    

3.4. Enquestes 
L’opinió de l’alumnat és un aspecte a considerar alhora de situar en quin punt es troba el centre 
pel que fa a la seguretat i la sostenibilitat a l’aula de tecnologia. D’aquesta forma s’ha dissenyat 
una enquesta/qüestionari que s’ha passat a l’alumnat de l’assignatura de Tecnologies de primer 
a tercer d’Educació Secundària Obligatòria. Amb aquest qüestionari s’han pogut comprovar 
alguns dels aspectes que ja s’entreveien mitjançant l’observació directe de les classes a les 
que he pogut assistir a l’aula de tecnologia. 
 
El qüestionari elaborat està format per una sèrie d’ítems que tracten temes sobre riscos de 
seguretat, higiene, ergonomia i psicosocials. També es valoren alguns aspectes sobre la 
sostenibilitat en el taller.  
 
A continuació es mostra un resum dels resultats obtinguts en les enquestes realitzades: 
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Taula 1. Resum dels resultats de l'enquesta realitzada 

Eines a l’aula de tecnologia  
Amb quina eina subjectaries una eina de fusta que has de trepar? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Alicates 2 4 1 
Mordassa  15 12 20 
Serjant 13 14 10 
Quina de les eines següents no és una eina de cargolar? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ 
Tornavís d’estrella 0 0 0 
Tenalles 18 26 26 
Clau fixa 12 4 5 
Quina de les serres següents faries servir per tallar metalls? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Serra de marqueteria 13 14 16 
Xerrac 15 15 14 
Serra d’arquet 2 1 1 
Quina de les eines següents és una eina de percussió? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Maça 15 20 27 
Clau anglesa 9 5 4 
Cargol de banc 6 5 0 
Quina eina fas servir habitualment per pelar cables elèctrics? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Pelacables 2 5 7 
Tisores 26 22 20 
Tenalles 2 3 4 

Normes de comportament  
Netejeu el lloc de treball al finalitzar la sessió al taller? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Si  16 17 16 
No 14 13 14 
Et rentes les mans després del treball a l’aula de Tecnologia? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Si  0 2 4 
No 30 28 27 
Feu alguna separació especial de residus generats a l’aula de Tecnologia? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Si 0 0 1 
No 30 30 30 
Entreu a l’aula de Tecnologia abans que entri el professor? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Si 0 0 0 
No 30 30 31 
Quan utilitzes el soldador, quin és el primer pas que segueixes? 
 Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO 
Connectar el soldador 19 20 22 
Comprovar el seu estat 1 5 2 
Tocar la punta amb 
compte per comprovar si 
està calent 

10 5 7 
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3.5. Avaluació de riscos inicial 
La publicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals va introduir, 
entre d’altres, l’obligació de l’empresari d’avaluar els riscos derivats del treball. L’article 4.2 de 
la mateixa Llei defineix com a “risc laboral” la possibilitat que un treballador pateixi un dany 
derivat del treball. Per tal de qualificar el risc des del punt de vista de la seva gravetat s’haurà 
de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi aquest dany i la seva severitat. 
 
L’objectiu principal de l’avaluació de riscos és disposar d’un diagnòstic de la prevenció dels 
riscos laborals perquè els responsables de l’empresa puguin adoptar les mesures de prevenció 
necessàries. 
 
A la pràctica, el concepte d’avaluació de riscos inclou diverses fases diferenciades i 
consecutives: 
 

� Identificació dels factors de risc i les deficiències originades per les condicions de 
treball. 

� Eliminació dels factors de risc que siguin evitables. 
� Valoració dels factors de risc no evitables. 
� Proposta i planificació de mesures per controlar, reduir i eliminar tant els factors de risc 

com els seus riscos associats.  
 
En un centre escolar aquesta avaluació de riscos no és una mesura obligatòria, ja que els 
alumnes no són treballadors i els centres escolars no funcionen com empresaris en aquest 
sentit. Tot i això, s’utilitzarà aquesta eina perquè pot ser una forma molt útil  d’obtenir una 
informació vàlida i coherent que ajudarà a analitzar de forma acurada la situació de l’aula de 
tecnologia del centre.  

 
La prevenció de riscos ha de ser una activitat multidisciplinària, i no es pot reduir als riscos 
clàssics únicament (els riscos de seguretat). Els riscos derivats de les condicions ambientals 
(riscos higiènics), de les condicions organitzatives (riscos psicosocials) o de la manca 
d’adaptació de les condicions de treball a la persona (riscos ergonòmics) són tant o més 
importants que els de seguretat i, per tant, s’han de tractar amb la mateixa profunditat que 
aquests últims. 
 
A partir d’aquesta fase d’identificació, el procés d’avaluació planteja dues alternatives: 
 

� Eliminació dels riscos evitables. 
� Valoració dels riscos no evitables. 

 
La qualificació (valoració) de la gravetat dels risc està en funció de la probabilitat que es 
produeixi el dany i de la severitat de les conseqüències. La majoria de mètodes d’avaluació 
dels riscos de seguretat segueixen aquest sistema binominal, i estan basats en els treballs 
efectuats per William T. Fine. 
 
Cal aclarir que aquesta metodologia de valoració de la gravetat d’un risc només és aplicable a 
la valoració dels riscos que no disposen d’una metodologia pròpia (habitualment els de 
seguretat). Quan el que s’ha de valorar són riscos higiènics, ergonòmics i psicosocials hi ha 
metodologies específiques molt més adequades.  
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La introducció consisteix en la descripció del centre escolar i, més específicament, de l’aula de 
tecnologia. Cal identificar els diferents espais o llocs de treball que presenta l’aula de tecnologia 
i les tasques que s’hi desenvolupen. 
 
En la següent part, per a cadascuna de les zones o tasques determinades anteriorment, es fa 
la identificació dels diversos perills a què poden estar exposats l’alumnat.  
 
En el tercer apartat es fa la valoració dels riscos no evitables propis de cada especialitat per 
mitjà de la utilització de les metodologies més adequades al risc. 
 
En la part de planificació es tornen a unificar totes i cadascuna de les activitats/mesures 
preventives que s’han de portar a terme tant per eliminar les deficiències i els riscos evitables 
com per controlar els que no s’han pogut evitar. Aquesta planificació de les mesures a durà a 
terme mitjançant l’aplicació de diferents projectes que realitzarà l’alumnat dels cursos de primer 
a tercer d’Educació Secundària Obligatòria.  

 
Per tal de valorar el grau de perillositat dels riscos no evitables s’utilitzaran les següents taules: 
 
 
 

Taula 2. Valoració del grau de perillositat dels riscos no evitables 

 
 
 

 

Probabilitat que es produeixi 
l’accident 

Valor  Conseqüències de la severitat 
de l’accident 

Valor  

MOLT ALTA 5 MOLT ALTA 5 
ALTA 4 ALTA 4 
MODERADA 3 MODERADA 3 
BAIXA 2 BAIXA 2 
MOLT BAIXA 1 MOLT BAIXA 1 

INTRODUCCIÓ 

Descripció de l’àmbit d’avaluació de riscos 

IDENTIFICACIÓ de factors de risc/deficiències 

VALORACIÓ dels riscos no evitables 

PLANIFICACIÓ de les activitats preventives 

Il·lustració 3. Planificació de l'acció preventiva 
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A partir de la valoració d’aquests dos factors s’obté el grau de perillositat i la prioritat d’acció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3. Valoració del grau de perillositat i prioritat d'actuació 

Valor (P*C)  Grau de perillositat (GP)  Prioritat en l’actuació  
[0-5] MOLT BAIXA Cal corregir-lo. 
(5 - 10] BAIXA Cal corregir-lo, el més aviat 

possible. 
(10 - 15] MODERADA Cal corregir-lo ràpidament. 
(15 – 20] ALTA Cal corregir-lo 

immediatament. 
(20 – 25] MOLT ALTA Cal paralitzar l’activitat. 
 
 
 
A continuació es mostra una taula amb el recull dels principals riscos detectats pel que fa a la 
seguretat: 
 
 
 
 
 
 

Grau de perillositat = Probabilitat (P) * Conseqüències (C) 
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Taula 4. Resum dels riscos identificats a l'aula de Tecnologia 

RISC IDENTIFICAT (SEGURETAT) 
PROBABILITAT SEVERITAT GRAU PERILLOSITAT 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 MB B M A MA 

Talls per eines manuals       X     X             X   

Punxades per eines manuals       X     X             X   

Amputació, seccionament, d'un membre, una mà o un dit X                 X X         

Projecció de partícules en la utilització d'eines       X       X         X     

Caiguda de persones al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda     X         X       X       

Trepitjar un objecte tallant       X         X       X     

Violència, agressió o amenaça entre alumnes      X           X       X     

Contacte directe amb l'electricitat en la manipulació d'un aparell elèctric   X             X     X       

Contacte amb substàncies perilloses, sobre o a través de la pell o els ulls     X           X       X     

Caigudes d'eines manuals         X   X         X       

Talls per materials       X       X         X     

Cremades per equips de soldadura         X       X         X   

Talls amb el trepant portàtil   X             X     X       

Projecció de partícules en la utilització del trepant portàtil i el de sobretaula       X         X         X   

Cops per eines manuals       X       X         X     
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A part dels riscos relacionats amb la seguretat, en un lloc de treball també tenim els riscos 
relacionats amb la higiene, amb l’ergonomia i amb la psicosociologia. 
 
Degut a les característiques especials de l’avaluació de riscos que s’està realitzant i a les 
característiques d’una aula de tecnologia d’un centre escolar només es duran a terme uns 
petits apunts sobre aquests tipus de riscos. 
 
En els riscos higiènics cal detectar la presència d’agents contaminants de tipus físics, químics i 
biològics.        
 
 Pel que fa a l’avaluació dels riscos higiènics per exposició a agents químics i físics, cal 
determinar, d’una banda la intensitat de l’exposició i, d’altra banda, els temps d’exposició a 
aquests agents. Degut a les característiques dels projectes que es realitzen en el centre 
objecte d’estudi cal dir que no cal preocupar-se per aquests tipus de riscos. La única 
recomanació en aquest aspecte és llegir atentament les etiquetes de productes que es puguin 
utilitzar com coles, productes de neteja, pintures, etc. i estar atent a les recomanacions 
d’utilització. I, pel que fa als agents físics caldria tenir en compte aspectes de soroll i ambient 
tèrmic en el taller.       
 
Pel que fa a l’avaluació de riscos higiènics per exposició a agent biològics no cal realitzar cap 
recomanació, ja que no es realitza cap activitat susceptible de produir algun problema 
d’aquesta tipologia.  
 
 
 
Finalment, el riscos relacionats amb l’ergonomia i la psicosociologia tampoc tenen un pes que 
sigui important a valorar en el context en el que ens trobem. L’aula de tecnologia del centre és 
un lloc acollidor amb taules i tamborets adients per a la feina que s’hi realitza. El fet que cada 
grup d’alumnes només està, com a màxim, una hora  a la setmana en aquesta aula també fa 
que tots aquests aspectes no s’hagin de sotmetre a un anàlisi més detallats. En aquest 
aspecte, les úniques recomanacions que es realitzen és obrir les persianes de l’aula per tal de 
realitzar els projectes a l’aula amb llum natural i llum artificial. 
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4. Anàlisi dels resultats 
Un cop s’ha realitzat un buidatge de les enquestes, s’ha fet una reflexió de les observacions 

viscudes al centre i s’ha dut a terme un anàlisi sobre l’avaluació de riscos és el moment de 

detectar les principals anomalies i deficiències detectades en el centre.  

L’anàlisi dels resultats aconseguits ens conduirà cap a una primera aproximació sobre quins 

són alguns dels principals factors que caldrà corregir alhora de dissenyar les activitats i 

projectes planificats. 

A continuació es mostra un recull dels principals factors de l’anàlisi dels resultats obtinguts: 

 
� L’alumnat, en termes generals, mostra un desconeixement de les eines pel que fa 

al seu ús i nomenclatura. 
 

� L’alumnat desconeix les normes principals d’ús i seguretat d’aquelles eines i 
elements que són més perillosos. 

 
� Els talls i les punxades són freqüents al taller pel fet de treballar sense estar atent a 

la feina que es realitza. 
 

� Sovint s’utilitzen eines per usos inadequats. Això genera més riscos durant la 
manipulació d’aquestes i, a més a més, les pot malmetre.  

 
� En la utilització del trepant portàtil i el trepant de sobretaula s’actua sense utilitzar 

cap equip de protecció. 
 

� No hi ha un procediment adient per actuar sobre aquells equips més delicats: 
trepant de sobretaula i soldadura. 

 
� L’alumnat realitza tasques de soldadura sense complir uns requisits mínims de 

seguretat.  
 

� L’alumnat no té una rutina marcada establerta pel que fa a la neteja de l’aula. 
Alguns alumnes ho fan alguna vegada. 

 
� La gran majoria dels alumnes no es renten les mans al finalitzar la sessió, ja que 

no hi ha cap punt d’aigua a l’aula. Els pocs que ho fan ho realitzen en algun punt 
d’aigua del centre. 

 
� A l’aula de Tecnologia no es realitza cap separació de residus, ja que no hi ha 

contenidors adients per fer-ho.  
 

� Els alumnes mai entren a l’aula de Tecnologia abans que entri el professor. Les 
aules romanen tancades amb clau fins a l’arribada del professor. 

 
� Es detecta una baixa conscienciació dels perills existents a l’aula de Tecnologia. 

 
� No hi ha cap farmaciola per tal de realitzar una primera intervenció senzilla 

d’emergència en cas d’accident. 
 

� Manquen alguns estris de neteja per poder realitzar aquesta tasca de manera 
òptima. 
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5. El currículum de tecnologia a l’Educació Secundà ria 
Obligatòria. 

Segons el Decret de Currículum 143/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria, durant el curs de primer a tercer de l’ESO 
es tractaran una sèrie de continguts, que queden especificats i estructurats tal com s’especifica 
a continuació. En aquest desplegament que es realitza s’han assenyalat de color blau aquells 
continguts que són susceptibles de tractar-se (total o parcialment) mitjançant les activitats i 
tasques que es proposen en la solució del present treball. 

 

Taula 5. Taula resum dels continguts del currículum de Tecnologies 

PRIMER D’ESO 

La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i mater ials de tecnologia 

1CA1 Reconeixement i anàlisi d’eines i màquines pròpies de l’entorn tecnològic: utilització, 
manteniment  i normes de seguretat. 

1CA2 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. 

1CA3 Utilització d’instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes 
de representació normalitzats per representar objectes. 

1CA4 Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu 
possible estalvi, reutilització i reciclatge. 

1CA5 Valoració de la necessitat d’utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada 
material seguint les normes de seguretat. 

Disseny i construcció d’objectes 

1CB1 Disseny i construcció d’un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant 
els sistemes de representació tractats. 

1CB2 Observació d’objectes quotidians i de construccions simples per tal d’identificar els seus 
elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 

1CB3 Disseny i construcció d’estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva 
resistència als esforços. 

1CB4 Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció 
pròpia. 

1CB5 Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics. 

1CB6 Utilització de simuladors d’estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i 
estabilitat. 

Les TIC com eina per a la integració i la comunicac ió de la informació 

1CC1 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. 

1CC2 Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperat 
informació de suports físics o virtuals. 
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1CC3 Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la 
documentació i els treballs elaborats.   

SEGON D’ESO 

Electricitat 

2CA1 Reconeixement de la funció dels elements d’un circuit elèctric i de la seva simbologia: 
generadors, conductors, receptors i aparells de comandament. 

2CA2 Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del corrent 
elèctric: llum calor, moviment, magnetisme. 

2CA3 Anàlisis dels principals processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts 
d’energia. Valoració de la utilització d’energies renovables per a la generació 
d’electricitat. Reconeixement experimental de motors elèctrics. 

2CA4 Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i 
resistència. 

2CA5 Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar 
resposta a les necessitats de l’habitatge i altres entorns, i amb programes de simulació 
per estudiar els efectes produïts pels canvis d’algunes de les variables. 

Processos i transformacions tecnològiques en la vid a quotidiana 

2CB1 Caracterització de l’obtenció de les matèries primeres. 

2CB2 Reconeixement de la transformació industrial de les matèries primeres en productes 
elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de 
productes elaborats. 

2CB3 Identificació d’accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, 
etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable. 

2CB4 Anàlisi d’un procés industrial proper. 

2CB5 Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 

2CB6 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

2CB7 Valoració de l’impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi. 

L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació 

2CC1 Ús d’Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilització 
de l’ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, 
xat i videoconferència. 

2CC2 Utilització d’eines i aplicacions per  a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació 
d’informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes i de 
la informació. 

2CC3 Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva 
autoria, fiabilitat i finalitat. 

2CC4 Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals. 

2CC5 Utilització d’entorns virtuals d’aprenentatge.  

2CC6 Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de presentacions 
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dels treballs individuals i de grup.  

TERCER D’ESO 

Màquines, mecanismes i estructures 

3CA1 Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant 
l'observació. 

3CA2 Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'analitzar-ne els seus 
elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 

3CA3 Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús de combustibles 
tradicionals i alternatius i del seu impacte en el medi. 

3CA4 Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del 
moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines. 

3CA5 Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i 
associacions d'ells, i determinar esforços i estabilitat d'estructures. 

3CA6 Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes i 
associacions de mecanismes per a realitzar una funció determinada. 

Els projectes tecnològics 

3CB1 Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés de recerca de solucions. 

3CB2 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. 

3CB3 Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic. 

3CB4 Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la resolució de problemes i la 
presentació de la memòria. 

3CB5 Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 

3CB6 Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i economització. 

3CB7 Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de màquines, eines i espais. 

Les comunicacions 

3CC1 Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de 
posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 

3CC2 Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de 
grup a Internet. 

3CC3 Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà de 
comunicació en un espai real o virtual. 

 

En el present TFM s’intentarà realitzar una propost a de solució de  projectes i activitats 
que puguin ser adaptats a les especificacions del c urrículum. D’aquesta forma s’obtindrà 
una solució al problema inicial que, a més a més de  millorar la gestió i la seguretat a 
l’aula de tecnologia del centre, permetrà introduir , explicar i repassar alguns dels 
continguts de l’etapa de primer a tercer d’ESO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

22 

 

Millora de la gestió i la seguretat a l’aula de tecn ologia mitjançant una proposta de 
projectes per a  l’alumnat de tecnologies de l’Educ ació Secundària Obligatòria. 

 

6. Descripció de la solució proposada 
La solució proposada per tal de fer front a la problemàtica inicial especificada i complir els 
objectius plantejats consisteix en elaborar una sèrie de projectes, activitats i tasques al llarg de 
l’etapa de primer a tercer d’ESO. Aquests projectes aniran encaminats a millorar la gestió i la 
sostenibilitat de l’aula de Tecnologia. No obstant, no només s’anomenaran i explicaran aquests 
projectes, sinó que s’intentaran inserir dins del curs d’una forma integrada i ben 
contextualitzada.  
    
 

6.1. Temporització general de l’acció formativa 
Un aspecte principal serà aconseguir l’adequació i implantació dels projectes proposats dins 
dels continguts del curs escolar. Per tal d’aconseguir amb èxit aquest fet es planteja una graella 
on es situen tot els projectes dissenyats dins d’un marc temporal. Aquesta programació resulta 
una proposta inicial. Els professors/es de l’assignatura o bé el departament de Tecnologia 
podrà decidir canviar aquesta proposta, tot suprimint o afegint alguna activitat, canviant l’ordre 
d’alguna d’aquestes, etc. 
 
Tot i així, crec que és interessant realitzar una primera aproximació de com es podria implantar 
la solució en el centre estudiat. 
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Taula 6. Projectes proposats en funció dels continguts i blocs del Currículum 

CURS BLOC CONTINGUTS  ACTIVITATS PROPOSADES ESPECíFIQUES (Projectes) ACTIVITATS PROPOSADES D'ORGANITZACIÓ GENERAL 

P
R

IM
ER

 D
'E

SO
 La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials. 

1CA1 
Elaboració d’un mural mitjançant l’aplicació Glogster  

  

1CA3   

1CA4 
  

Creació d’equips interdisciplinaris en el treball per projectes 
a l’aula de Tecnologia   

1CA5 
Elaboració de  fitxes de les eines de l’aula de 

Tecnologia mitjançant l’aplicació Glogster   

Disseny i construcció d'objectes 1CB1 
Construcció d'un objecte senzill, utilitzant material 

reciclat 
  

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

 1CC1 i 1CC3 Elaboració d’un mural mitjançant l’aplicació Glogster    

SE
G

O
N

 D
'E

SO
 

Electricitat 2CA5 
Construcció d'un joc "connector" basat en sensors de 

contacte 
  

Processos i transformacions tecnològiques en la vida 
quotidiana 

2CB6 

  

Creació d’equips interdisciplinaris en el treball per projectes 
a l’aula de Tecnologia   2CB7 

L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació 

2CC3 

 Elaboració de cartells/vídeos de prevenció 

  

2CC4   

2CC6 
Generals: tindran un pes al llarg de tota l'etapa de primer a 

tercer d'ESO 

TE
R

C
ER

 D
'E

SO
 

Màquines, mecanismes i estructures 3CA6 
Concurs sobre la prevenció i la sostenibilitat a l’aula de 

Tecnologia (part constructiva) 
 Creació d’un carnet per punts a l’aula de Tecnologia 

Els projectes tecnològics 

3CB1 

Concurs sobre prevenció i sostenibilitat a l'aula de 
tecnologia (part constructiva)       

Creació d’equips interdisciplinaris en el treball per projectes 
a l’aula de Tecnologia   

3CB2 Normes de comportament a l’aula de Tecnologia 

3CB3 
 

3CB4 Altres recomanacions  

3CB5 Incorporació d’una farmaciola  

3CB6  Incorporació d’un punt d’aigua 

3CB7   

Les comunicacions 
3CC2 

Disseny d’un bloc sobre l’aula de Tecnologia 
  

3CC3   
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Taula 7. Temporització inicial sobre l'aplicació dels projectes al llarg del curs 

 

6.2. Projectes proposats  
A continuació s’elabora una llista dels projectes proposats per tal d’aconseguir complir els 
objectius del present treball: 
 
 Solucions basades en projectes  
 

� Elaboració d’un mural mitjançant l’aplicació Glogster. 
� Elaboració de  fitxes de les eines de l’aula de Tecnologia mitjançant l’aplicació Glogster. 
� Construcció d’un objecte senzill, utilitzant material reciclat. 
� Construcció d’un joc “connector” d’eines basat en sensors de contacte. 
� Elaboració de cartells/vídeos de prevenció. 
� Concurs sobre prevenció la i la sostenibilitat a l’aula de Tecnologia. 
� Disseny d’un bloc sobre l’aula de Tecnologia. 

  
Solucions basades en modificar aspectes organitzati us 
 

� Creació d’un carnet per punts a l’aula de Tecnologia. 
� Creació d’equips interdisciplinaris en el treball per projectes a l’aula de Tecnologia. 
� Normes de comportament a l’aula de Tecnologia. 

CURS TRIMESTRE PROJECTES 

PRIMER 
D'ESO 

1r 
Elaboració d’un mural 
mitjançant l’aplicació 

Glogster  

Elaboració de  fitxes de les 
eines de l’aula de Tecnologia 
mitjançant l’aplicació Glogster   

2n 

    

Construcció d'un 
objecte senzill, 

utilitzant material 
reciclat 

3r       

SEGON 
D'ESO 

1r 
Construcció d'un joc 
"connector" basat en 
sensors de contacte     

2n       

3r 
  

 Elaboració de cartells/vídeos 
de prevenció   

TERCER 
D'ESO 

1r       

2n 

Concurs sobre la 
prevenció i la 

sostenibilitat a l’aula 
de Tecnologia  

    

3r 
  

Disseny d’un bloc sobre l’aula 
de Tecnologia   
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6.2.1. Elaboració d’un mural mitjançant l’aplicació  Glogster 
 
Introducció 
Aquesta secció és la guia pel professor de l’activitat d’elaboració d’un mural d’eines per al taller 
de tecnologia mitjançant l’aplicació Glogster. Recull els continguts, objectius i competències 
que es treballaran, la informació que s’ha de proporcionar a l’alumnat, el procés de treball, la 
temporització estimada i les orientacions per a l’avaluació del treball.  
 
Context 
Aquesta activitat està pensada per al curs de primer d’Educació Secundària Obligatòria  de 
l’assignatura de Tecnologies.   
 
L’activitat consisteix en crear un mural d’eines informatiu per al taller de tecnologia utilitzant 
l’aplicació Glogster. Glogster (www.glogster.com) és una aplicació web 2.0 gratuïta que permet 
crear pòster digitals i difondre’n. És un recurs molt intuïtiu i ofereix resultats espectaculars, ja 
que permet incrustar elements multimèdia (imatges animades, àudio i vídeo) als murals que 
tradicionalment es fan sobre cartolina. L’aplicació té una àmplia galeria de recursos, però, a 
més, permet que l’usuari n’enllaci alguns que es troben a la xarxa, que pugui pujar-los des de 
l’ordinador o crear-los directament. L’aplicació es troba a la xarxa i s’hi pot accedir des de 
qualsevol ordinador que tingui reproductor de Flash sense necessitat d’instal·lar-hi programari.   
 
La introducció de les TIC i les TAC a l’aula sempre és un repte. I, la presentació de continguts 
en forma de mural és una activitat que sol ser garantia d’èxit. Aquests dos aspectes, juntament 
amb la versatilitat i simplicitat que ofereix l’aplicació proposada fa que aquesta pugui ser una 
activitat atractiva i interessant per l’alumnat.   
 

Objectius didàctics 
En finalitzar la tasca proposada l’alumne/a ha de ser capaç de: 
 
O1 Conèixer les eines adequades per fer les operacions bàsiques de taller. 
O2 Saber classificar les eines en funció de la seva utilitat. 
O3 Construir coneixement a partir del treball de la informació, sabent-la compartir de 

manera adequada, a través d’un llenguatge bàsicament audiovisual. 
O4 Desenvolupar estratègies de treball en grup, amb tot el que implica la negociació i 

planificació per promoure la cooperació en l’aprenentatge de l’alumnat. 
O5 Posar en funcionament la imaginació i la creativitat per expressar-se. 
O6 Cercar, seleccionar i processar la informació provinent de tot tipus de mitjans i de tota 

mena de suports. 
 
Continguts 
 
C1 Les eines al taller de tecnologia. Reconeixement. 
C2 Ús de les eines. 
C3 Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la informació. 

 
Competències bàsiques 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
� Competència artística i cultural 
� Tractament de la informació i competència digital 
� Competència d’aprendre a aprendre 
� Competència en el coneixement i interacció en el món físic 

 
Procés de treball i temporització estimada 
 
El procés de treball per realitzar l’activitat estarà format pels següents passos: 
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Escala temporal Tasca/Activitat Recursos 

Introducció de l’activitat  
 [1 hora] 

� Contextualització i familiarització amb l’aplicació 
Glogster 

� Registre d’usuari i edició d’un perfil 
� Formació dels grups de treball 
� Inici del projecte 

 
Aula d’informàtica 

Part principal de l’activitat I 
[30 minuts] 

� Contextualització de l’activitat al taller. 
� Disseny de l’activitat i captura d’imatges necessàries. 

Aula de Tecnologia 

Part principal de l’activitat II  
[1 hora] 

� Elaboració del mural  
Aula d’informàtica 

Treball a casa 
 [ 1 hora] 

� Finalització del mural 
 

Presentació del treball 
[30 minuts] 

� Presentació dels murals realitzats davant del grup i 
tasca de coavaluació i autoavaluació. 

Aula ordinària 

 
L’activitat té un pes total de quatre hores. D’aquestes n’hi ha tres que són a l’aula i una de 
treball a casa.  

 
La primera sessió ha de permetre que l’usuari es familiaritzi amb el Glogster. El professor o la 
professora pot presentar el recurs mentre va elaborant un mural a la pissarra digital que 
permeti veure’n les possibilitats (també es podria realitzar a l’aula d’informàtica utilitzant un 
projector). És preferible que l’alumnat escolti l’explicació sense interactuar amb l’ordinador, 
perquè, d’aquesta manera, s’evitarà la dispersió i, alhora es crearan unes expectatives 
motivadores al voltant del projecte. 

 
Caldrà assegurar que tots els grups són capaços de donar-se’n d’alta com a usuari i recordar el 
seu nom i contrasenya. És important que l’alumnat entengui que l’escriptori (dashboard) és la 
pàgina central, on es trobaran les opcions més habituals. 

 
En aquesta sessió es faran els grups de treball de forma heterogènia i es repartiran els temes 
del treball. Els grups de treball estaran format per tres alumnes. Cada equip de treball haurà de 
realitzar un mural sobre una família d’eines. D’aquesta forma hi haurà eines de marcar, tallar, 
desbastar i polir, mesurar i verificar, foradar, subjectar, muntar i desmuntar, etc. 

 
Els alumnes començaran a dissenyar i pensar com encararan els seus projectes. 

 
En una segona sessió (amb 30 minuts n’hi haurà prou) es contextualitzarà l’activitat dins de 
l’àmbit del taller de tecnologia i es farà una introducció sobre les diferents famílies d’eines. 
També es deixarà a l’alumnat un breu temps per realitzar fotografies amb algun dispositiu per 
tenir-les per preparar el seu pòster. 

 
La tercera sessió es durà a terme a l’aula d’informàtica. En aquesta sessió els alumnes i les 
alumnes elaboraran el pòster sobre la família d’eines que tinguin associada. Durant aquesta 
sessió els alumnes podran dissenyar i elaborar el mural i buscar informació a través de la xarxa 
per posar-la al mural. 

 
L’alumnat haurà de finalitzar a casa els seus murals. En principi, si l’alumnat ha treballat amb 
autonomia i constància, el treball a casa hauria de ser d’una hora aproximadament. Si el 
professor o la professora ho creu convenient podria realitzar una segona sessió a l’aula 
d’informàtica per tal que l’alumnat pugui seguir treballant en els seus projectes. 

 
En la darrere sessió, que es realitzarà al taller, cada grup d’alumne presentarà els seus murals 
a la resta de companys de forma breu. En aquesta sessió també es penjaran els treballs a 
l’aula de tecnologia en un lloc visible i es realitzarà una activitat de coavaluació i avaluació 
sobre la tasca realitzada.     
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Atenció a la diversitat 
L’atenció a la diversitat en aquesta tasca es desenvolupa a través de dos estratègies. Per una 
banda la formació de grups heterogenis pot ajudar a potenciar el treball cooperatiu de 
l’alumnat. Com que el treball té diferents tasques un alumnat amb més dificultats pot ajudar al 
grup a realitzar aquelles parts més fàcils com poden ser la captura d’imatges, la cerca 
d’informació, col·laboració en el disseny del mural, etc. 
 
Per altra banda, la simplicitat i versatilitat de l’aplicació presentada genera la possibilitat 
d’obtenir treballs de diferents característiques i nivells. 
 
Guia per l’avaluació 
El tipus d’activitat que es planteja no es pot avaluar només tenint-ne en compte el resultat- Hi 
ha molts aspectes que cal tenir presents. Atès que els productes resultants són oberts, es 
contempla la possibilitat de fer una autoavaluació i una avaluació entre alumnes. 
Així, el pes de l’avaluació de la present activitat queda repartit de la següent forma: 
 
 

Tipus d’avaluació  Pes (% sobre la nota global de l’activitat)  

Anàlisi dels continguts  35% 
Anàlisi dels elements de disseny  35% 
Presentació oral del treball 10% 
Autoavaluació 10% 
Coavaluació  10% 

 
 
A continuació es mostra una rúbrica per analitzar i valorar el pòster i la petita exposició oral: 
 
 
 

Taula 8. Rúbrica per analitzar els continguts de l’activitat 

Ítem Molt bé  Correcte  Malament  
 
 

Qualitat informació 

La informació té 
molta qualitat: 
original, ben 
documentada. 
Apareixen fonts 
citades o enllaçades. 

La informació és 
correcta i suficient. 
Apareixen fonts no 
citades. 

La informació és 
pobre o mal 
elaborada. Informació 
extreta literalment de 
llibres o webs. 

 
Ortografia 

Està ben escrit. No hi 
ha errades. El text 
s’entén bé. 

Hi ha alguna petita 
errada ortogràfica. La 
redacció és 
millorable. 

Hi ha moltes errades 
ortogràfiques. Està 
mal redactat. 

 
 
 

Varietat de recursos 

Apareixen 4 o 5 
recursos diferents: 
text, imatge, àudio, 
vídeo i gràfics. Els 
recursos s’han 
elaborat 
expressament pel 
mural. 

Apareixen 2-3 
recursos diferents. 
Els recursos no s’han 
elaborat 
expressament pel 
mural. 

Apareix 1 o 2 
recursos diferents. 
Els recursos no s’han 
elaborat 
expressament pel 
mural. 

 
Drets d’autor 

Les fonts i recursos 
utilitzats són de 
domini públic i estan 
citats. 

Es citen les fonts, 
però s’utilitzen 
recursos sense 
permís. 

No es citen fonts 
d’informació i 
s’utilitzen recursos 
sense permís. 
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Taula 9. Rúbrica per avaluar els elements de disseny de l'activitat 

Ítem Molt bé  Correcte  Malament  
 
 
 

Disseny 

La tria de colors i 
disseny està ben 
pensada i és 
agradable. S’adeqüen 
perfectament als 
continguts i en 
faciliten la lectura. 

La tria de colors i 
lletres és correcte. Es 
podria millorar per tal 
de facilitar la lectura i 
integrar millor el 
disseny i el contingut. 

La tria de colors, 
tipologies i fonts té 
poc criteri i dificulta 
l’enteniment del 
mural. 

 
Disposició recursos 

Els recursos estan 
molt ben situats. Les 
imatges i vídeos 
contenen marcs. 

Els recursos estan 
ben situats dins del 
mural. 

La disposició és 
caòtica. Alguns 
recursos no es veuen 
bé. 

 
Textos 

Els títols són visibles. 
Els textos són clars i 
ben escrits. Està tot 
molt ben integrat dins 
del mural. 

El mural conté el títol 
i els textos 
necessaris.  

No hi ha títols i els 
textos es llegeixen 
amb dificultat. 

 
 

Imatges 

Les imatges són 
adequades i aporten 
informació 
significativa. Conté 
imatges pròpies 
originals. 

Les imatges són 
adients. S’han extret 
de la xarxa.  

No hi ha imatges. 

 
Fons i gràfics 

El fons del pòster és 
adequat i original. Els 
elements gràfics 
aporten qualitat.  

Els fons del pòster és 
adequat. 

El fons del pòster és 
poc adequat o bé 
dificulta la lectura 
d’altres recursos. 

 
 
 
 

Taula 10. Rúbrica per avaluar l'exposició oral de l'activitat 

Ítem Molt bé  Correcte  Malament  
 
 

Exposició oral 

La presentació oral 
ha estat aclaridora. 
S’ha explicat amb 
èxit el mural i s’han 
destacat els elements 
més importants del 
pòster. 

La presentació ha 
estat correcte. El 
mural s’ha explicat 
bé. S’ha transmès la 
informació més 
important. 

La presentació oral 
ha estat pobre. 
L’explicació ha estat 
molt breu i no s’ha 
transmès la 
informació més 
destacada del mural. 

 
 
Material per a l’alumnat 
A l’annex I es pot trobar la fitxa que se li proporcionarà a cada grup d’alumnes per dur a terme 
l’activitat.  
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6.2.2. Elaboració de les fitxes de les eines del ta ller mitjançant l’aplicació 
Glogster 

 
Introducció 
Aquesta secció és la guia pel professor de l’activitat d’elaboració de les fitxes del taller a l’aula 
de tecnologia mitjançant l’aplicació Glogster. Recull els continguts, objectius i competències 
que es treballaran, la informació que s’ha de proporcionar a l’alumnat, el procés de treball, la 
temporització estimada i les orientacions per a l’avaluació del treball.  
 
Context 
Aquesta activitat està pensada per al curs de primer d’Educació Secundària Obligatòria  de 
l’assignatura de Tecnologies.   
 
L’activitat consisteix en crear unes fitxes de les eines per l’aula de tecnologia utilitzant 
l’aplicació Glogster. Aquesta aplicació ja s’ha utilitzat en la primera tasca i, per tant, l’alumnat ja 
tindrà un cert coneixement i domini utilitzant aquest recurs. Les fitxes de les eines que 
s’obtinguin s’emmagatzemaran a l’aula de tecnologia perquè es puguin consultar i, a més a 
més, s’enviaran a l’alumnat de tercer d’Educació Secundària Obligatòria per tal que ells les 
puguin introduir en els continguts dels seus blocs o pàgines web.  
 
A partir d’aquesta activitat es vol aconseguir obtenir les fitxes de les eines que hi ha al taller de 
Tecnologia del centre d’una forma original, formativa i entretinguda per l’alumnat. L’alumnat no 
haurà de realitzar únicament la típica fitxa clàssica, sinó que haurà de realitzar una tasca de 
major profunditat: gravant vídeos, capturant imatges, cercant informació, etc.  
 

Objectius didàctics 
En finalitzar la tasca proposada l’alumne/a ha de ser capaç de: 
 
O1 Conèixer les eines adequades per fer les operacions bàsiques de taller i les normes de 

seguretat aplicables en cada cas. 
O2 Conèixer i aplicar les normes de seguretat, d’ús i de conservació de les eines. 
O3 Construir coneixement a partir del treball de la informació, sabent-la compartir de 

manera adequada, a través d’un llenguatge bàsicament audiovisual. 
O4 Utilització d’instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i 

sistemes de representació normalitzats per representar objectes. 
O5 Posar en funcionament la imaginació i la creativitat per expressar-se. 
O6 Cercar, seleccionar i processar la informació provinent de tot tipus de mitjans i de tota 

mena de suports. 
 
Continguts 
 
C1 Les eines al taller de tecnologia. Reconeixement. 
C2 Ús i normes de seguretat de les eines. 
C3 Vocabulari específic al taller.  
C4 Acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats. 
C5 Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la informació. 

 
Competències bàsiques 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
� Competència artística i cultural 
� Tractament de la informació i competència digital 
� Competència d’aprendre a aprendre 
� Competència en el coneixement i interacció en el món físic 

 
Procés de treball i temporització estimada 
 
El procés de treball per realitzar l’activitat estarà format pels següents passos: 
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Escala temporal Tasca/Activitat Recursos 

Contextualització de l’activitat 
 [1 hora] 

� Presentació de l’activitat al taller 
� Repartiment de la fitxa que realitzarà cada 

alumne/a 
� Preparació dels materials per part de l’alumnat 

 
Aula de tecnologia 

Part principal de l’activitat I 
[2 hores] 

� Desenvolupament de la fitxa de l’eina 

 
Aula d’informàtica 

Treball a casa 
 [ 1 hora] 

� Finalització de la fitxa 
 

 
L’activitat té un pes total de 4 hores. D’aquestes n’hi ha tres que són a l’aula i una de treball a 
casa.  

 
Aquesta activitat també es realitzarà utilitzant el Glogster. En aquesta activitat hi ha l’avantatge 
que l’alumnat ja està familiaritzat amb l’aplicació.  
 
En la primera sessió es presentarà la tasca: cada alumne haurà de realitzar, de forma 
individual, la fitxa d’una de les eines del taller fent servir el Glogster. Un cop presentada la 
tasca es procedirà al repartiment de l’eina que desenvoluparà cada alumne/a. Un cop 
realitzada aquesta part els alumnes treballaran de forma autònoma i individual al taller 
recopilant informació i analitzant l’eina sobre la que els hi ha tocat treballar. Algunes de les 
tasques que hauran de realitzar els alumnes en aquesta sessió són mesures de l’eina 
seleccionada, anàlisi de forma i materials, captura d’imatges, estudiar les seves formes 
d’utilització i ús, captura d’una imatge de vídeo on es vegi l’ús correcte de l’eina, etc.   
 
Els alumnes començaran a dissenyar i pensar com encararan els seus projectes. 
 
La segona i tercera sessió es durà a terme a l’aula d’informàtica. En aquesta sessió els 
alumnes i les alumnes elaboraran la fitxa sobre l’eina que tinguin associada. Durant aquesta 
sessió els alumnes podran dissenyar i elaborar la seva fitxa i buscar informació a través de la 
xarxa per posar-la a les respectives fitxes 

 
L’alumnat haurà de finalitzar a casa les seves fitxes de les eines. En principi, si l’alumnat ha 
treballat amb autonomia i constància, el treball a casa hauria de ser d’una hora 
aproximadament.  
 
 
Atenció a la diversitat 
L’atenció a la diversitat en aquesta tasca es desenvolupa a través de la simplicitat i la 
versatilitat de l’aplicació presentada. Cada alumne/a podrà treballar a un ritme i explotant més o 
menys les possibilitats del recurs presentat. A més a més, el professorat podrà repartir als 
alumnes amb menys capacitats d’aprenentatge eines més senzilles i, als alumnes més 
avançats, eines que presentin una major dificultat d’anàlisi.    
 
Guia per l’avaluació 
El tipus d’activitat que es planteja no es pot avaluar només tenint-ne en compte el resultat- Hi 
ha molts aspectes que cal tenir presents. En aquest cas, es contempla la possibilitat de 
complementar l’avaluació del professor/a amb una autoavaluació de l’alumne/a. 
 
Així, el pes de l’avaluació de la present activitat queda repartit de la següent forma: 
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Tipus d’avaluació  Pes (% sobre la nota global de l’activitat)  

Anàlisi dels continguts  35% 
Anàlisi dels elements de disseny  35% 
Actitud mostrada durant l’execució del treball 20% 
Autoavaluació 10% 

 
Per tal d’analitzar i avaluar aquesta activitat es pot utilitzar una rúbrica molt similar a la utilitzada 
en l’activitat anterior. Les principals diferències seran que en aquesta tasca no hi haurà cap 
presentació oral i, que en la rúbrica dels elements de disseny de la fitxa també s’haurà de 
considerar algun aspecte com la presència de sons i vídeos. 
 
L’actitud mostrada durant l’execució del treball es pot valorar amb una rúbrica com la que es 
mostra a continuació: 
 
 
 

Taula 11. Rúbrica per valorar l'actitud durant l'activitat plantejada 

CRITERI D’AVALUACIÓ Assolit Poc 
Assolit 

Gens 
Assolit % 

AVALUACIÓ ACTITUD INDIVIDUAL  
1. Ha mostrat interès durant el desenvolupament de 

les sessions a l’aula 
0.4 0.2 0.0 

20 

2. Ha realitzat totes les activitats amb coherència i 
adequació al que es demanava. 

0.4 0.2 0.0 

3. Ha portat sempre el material necessari per 
realitzar amb èxit la seva tasca diària 

0.4 0.2 0.0 

4. S’ha mostrat crític durant l’elaboració de la seva 
fitxa 

0.4 0.2 0.0 

5. Ha realitzat el treball de forma autònoma, sense 
demanar ajudes constantment 

0.4 0.2 0.0 

 
OBSERVACIONS  

 
 
Material per a l’alumnat 
A l’annex I es pot trobar la fitxa que se li proporcionarà a cada alumne/a per dur a terme la seva 
activitat. 
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6.2.3. Construcció d'un objecte senzill, utilitzant  material reciclat. 

 
 
Introducció 
Aquesta secció és la guia pel professor de l’activitat de construcció un estri o objecte que 
permeti millorar algun aspecte mediambiental o de seguretat a l’aula, utilitzant material reciclat. 
Recull els continguts, objectius i competències que es treballaran, la informació que s’ha de 
proporcionar a l’alumnat, el procés de treball, la temporització estimada i les orientacions per a 
l’avaluació del treball.  
 
Context 
Aquesta activitat està pensada per al curs de primer d’Educació Secundària Obligatòria  de 
l’assignatura de Tecnologies.  
 
L’activitat consisteix en dissenyar i construir un objecte senzill, amb materials reciclats,  que 
permeti millorar algun aspecte mediambiental o de seguretat a l’aula.  
 
Amb aquesta activitat l’alumnat treballarà en dos camps paral·lelament. Per una banda els 
alumnes s’iniciaran en el bloc de disseny i construcció d’objectes i, per altra bada, seguiran 
treballant aspectes mediambientals i de seguretat que afecten a la gestió de l’aula. 
 

Objectius didàctics 
En finalitzar la tasca proposada l’alumne/a ha de ser capaç de: 
 
O1 Dissenyar un objecte senzill, utilitzant els sistemes de representació adients 
O2 Dissenyar i construir un objecte senzill aplicant les fases principals del projecte 

tecnològic 
O3 Construir un objecte utilitzant les eines i tècniques adients per treballar amb cada 

material seleccionat seguin les normes de seguretat 
O4 Valorar i detectar la necessitat de fer un ús responsable dels materials 
O5 Treballar en un equip interdisciplinari per aconseguir un bon treball cooperatiu dels 

diferents membres del grup 
 
Continguts 
 
C1 Disseny i construcció d’objectes 
C2 Sistemes de representació 
C3 Estalvi, reutilització i reciclatge de material 
C4 Normes de seguretat 

 
Competències bàsiques 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
� Competència artística i cultural 
� Competència d’aprendre a aprendre 
� Competència en el coneixement i interacció en el món físic 
� Competència social i ciutadana 
� Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 
 
Procés de treball i temporització estimada 
 
El procés de treball per realitzar l’activitat estarà format pels següents passos: 
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Escala temporal Tasca/Activitat Recursos 

Contextualització de l’activitat 
 [1 hora] 

� Presentació de l’activitat  
� Formació de grups 
� Repartiment de rols dins del grup 
� Part inicial del projecte 

 
Aula ordinària 

Part principal de l’activitat  
[4 hores] 

� Desenvolupament del projecte 

 
Aula de tecnologia 

Treball a casa 
 [ 2 hores] 

� Elaboració i redacció de la memòria del projecte 
 

Part final 
[1 hora] 

� Presentació del projecte davant la classe 
Aula de tecnologia 

 
 
L’activitat té un pes total de vuit hores. D’aquestes n’hi ha sis que són a l’aula i dues de treball a 
casa.  

 
La primera sessió s’iniciarà amb la presentació de l’activitat: disseny i construcció d’un objecte 
senzill, amb materials reciclats,  que permeti millorar algun aspecte mediambiental o de 
seguretat a l’aula. El professor o professora explicarà amb detall en què consisteix l’activitat i 
resoldrà els dubtes inicials que sorgeixin. A continuació es realitzaran grups de tres persones 
per treballar al taller. Un cop fets els grups es repartiran els rols de cada membre del grup: 
responsable de seguretat, responsable de gestió ambiental i responsable de neteja.  
A partir d’aquí els membres del grup hauran de començar a treballar de forma cooperativa 
seguint els passos del procés tecnològic que van començar a veure durant el primer trimestre. 
Hauran d’omplir unes fitxes individuals i després reunir-se i intentar buscar una solució òptima 
que satisfaci els requeriments establerts. 
 
Aquest projecte es bastant obert i poden sorgir treballs de diversa índole. En la 
contextualització de l’activitat és important parlar amb els alumnes sobre els problemes que hi 
poden haver de seguretat i gestió de l’aula per tal d’encaminar una mica els seus passos. 
D’aquesta forma poden sorgir projectes com: estris per recollir material, contenidors per 
emmagatzemar diferents tipus de residus, útils per emmagatzemar alguna eina, etc. 
  
En la següent sessió els membres del grup hauran d’haver arribat a un acord i tenir una 
proposta comuna de solució al problema plantejat. A partir d’aquí l’alumnat disposa de quatre 
sessions per construir l’objecte que hagin dissenyat. Es valorarà que l’alumnat vagi anotant els 
seus apunts al quadern del taller. 
 
L’alumnat haurà de treballar durant dos hores a casa per tal de redactar una memòria sobre el 
procés realitzat. 
 
Finalment, hi haurà una darrere sessió en la que cada grup presentarà davant dels seus 
companys l’objecte construït. L’alumnat realitzarà una petita coavaluació del treball realitzat 
pels seus companys, que es basarà només en la presentació i producte final que es presenti 
(aquesta avaluació tindrà poc pes, ja que només centra el pes en el resultat final).    
 
  
Atenció a la diversitat 
L’atenció a la diversitat en aquesta tasca es desenvolupa a través de dos estratègies. Per una 
banda la formació de grups heterogenis pot ajudar a potenciar el treball cooperatiu de 
l’alumnat. Com que el treball té diferents tasques una tipologia d’alumnat amb més dificultats 
pot ajudar al grup a realitzar aquelles parts més fàcils com poden ser acabats, serratge de 
diferents materials, polir fusta, etc. 
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El repartiment de rols també pot ser útil com a estratègia per atendre a la diversitat amb 
garanties. El rol de responsable de neteja, probablement, serà més fàcil de desenvolupar-se 
amb garanties. 
 
A més a més, la pròpia activitat pot suposar un estri senzill i fàcil de realitzar o bé un element 
més complex. Mitjançant una sèrie d’especificacions es pot graduar la complexitat dels 
projectes. 
 
Guia per l’avaluació 
El tipus d’activitat que es planteja no es pot avaluar només tenint-ne en compte el resultat. Hi 
ha molts aspectes que cal tenir presents. En aquest projecte es planteja una avaluació del 
professor/a i una petita coavaluació dels altres grups basada en el resultat final. 
 
Així, el pes de l’avaluació de la present activitat queda repartit de la següent forma: 
 
 

Tipus d’avaluació  Pes (% sobre la nota global de l’activitat)  

Treball al taller 10% 
Memòria 20% 
Part estructural projecte 20% 
Part estètica projecte 20% 
Eficàcia de l’objecte 20% 
Coavaluació  10% 

 
A continuació es mostra una rúbrica per analitzar i valorar l’objecte construït:  
 

Taula 12. Rúbrica per valorar el projecte de construcció d'un objecte amb materials reciclats 

Ítem Molt bé  Correcte  Malament  % 
PART ESTRUCTURAL DEL PROJECTE   

Resistència  L’estri és sòlid i 
no es trenca 
amb facilitat 

L’estri és sòlid si 
es tracte amb 
cura només 

L’estri té poca 
resistència i es 
trenca amb 
facilitat 

 
 
 
 
 
 

20 

Suport  El recolzament 
és molt bo i 
s’adapta bé a la 
superfície on ha 
de treballar 

Només es pot fer 
servir bé en 
determinades 
superfícies. 
L’objecte es mou 
una mica 

L’estri no es 
recolza bé i cau 
contínuament o 
es mou massa 

Dimensions  Són adients a 
l’envergadura 
del projecte 

És una mica 
massa petit o 
massa gran pel 
seu ús 

És molt gran o 
molt petit pel seu 
correcte ús 

PART ESTÈTICA DEL PROJECTE   
Confort visual  L’objecte és 

agradable 
visualment 

L’objecte és 
correcte 
visualment 

L’objecte no és 
agradable 
visualment 

 
 
 
 
 

20 

Combinació de 
colors 

És adient i 
s’adapta 
perfectament a 
l’entorn 

És adient, però 
potser no s’acaba 
d’adaptar al seu 
entorn 

No és bona i a 
més a més no 
s’adapta gens 
amb el seu entorn 

Creativitat  L’objecte té un 
toc creatiu, però 
manté una bona 
combinació 
amb l’entorn 

L’objecte té una 
manca de 
creativitat o bé un 
excés 

L’objecte no té 
cap característica 
que el faci creatiu 
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EFICÀCIA DE L’OBJECTE   
Comoditat  L’estri es pot 

utilitzar de 
forma còmode 

L’estri es pot 
utilitzar, però no 
s’adapta 
perfectament a la 
persona o feina 

L’estri és molt 
incòmode de fer 
servir. 

 
 
 
 

20 
Compleix els 

requisits 
L’estri compleix 
tots els requisits 
especificats al 
projecte 

L’estri compleix 
la meitat dels 
requisits 
establerts 

L’estri compleix 
menys de la 
meitat dels 
requisits 
establerts 

MEMÒRIA DEL PROJECTE   
Estructura  La memòria 

conté totes les 
parts 
especificades: 
context, 
problema, 
especificacions, 
procediments, 
eines i 
materials, 
temporització, 
cost econòmic, 
seguretat, 
sostenibilitat i 
conclusions.  

La memòria té 
totes les parts 
excepte dues 

A la memòria li 
falten més de dos 
parts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Contingut  El contingut de 
cadascuna de 
les parts és 
adient i té 
criteri. La 
informació és 
pròpia o està 
ben 
referenciada 

El contingut 
d’alguna de les 
parts no queda 
ben definit. La 
informació que hi 
apareix no és del 
tot pròpia 

El contingut és 
escàs i queda poc 
definit  

Ortografia  No hi ha més 
de dues faltes 
d’ortografia. Les 
frases estan 
ben construïdes 

Hi ha entre tres i 
vuit faltes 
d’ortografia. 
Alguna frase està 
mal construïda  

Hi ha més de vuit 
faltes d’ortografia. 

 
 
Material per a l’alumnat 
A l’annex I es pot trobar la fitxa que se li proporcionarà a cada grup d’alumnes per dur a terme 
el projecte. 
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6.2.4. Construcció d’un joc “connector” basat en se nsors de contacte 
 
Introducció 
Aquesta secció és la guia pel professor de l’activitat d’elaboració d’un joc connector basat en 
sensors de contacte. Recull els continguts, objectius i competències que es treballaran, la 
informació que s’ha de proporcionar a l’alumnat, el procés de treball, la temporització estimada i 
les orientacions per a l’avaluació del treball.  
 
 
Context 
Aquesta activitat està pensada per al curs de segon d’Educació Secundària Obligatòria  de 
l’assignatura de Tecnologies.   
 
L’activitat consisteix en crear un joc connector. Amb aquest projecte es treballaran els circuits 
elèctrics. A partir de la proposta d’un joc, el connector, s’introduirà a l’alumnat en la 
implementació de circuits elèctrics. L’eix principal del projecte serà el circuit elèctric. També es 
treballaran aspectes de dibuix tècnic (ús de plànols i esquemes elèctrics, ús de l’escala, etc.). 
En el taller s’introduiran també eines i aparells nous per l’alumnat com ara el soldador elèctric. 
 
El tema del joc connector pot ser molt divers. En aquest projecte es recomanarà a l’alumnat 
realitzar el joc connector relacionat amb un tema que tingui a veure amb la seguretat i gestió a 
l’aula de tecnologia. 
 
 

Objectius didàctics 
En finalitzar la tasca proposada l’alumne/a ha de ser capaç de: 
 
O1 Saber identificar les mides d’un objecte a partir de les cotes d’un dibuix 
O2 Representar les vistes d’objectes senzills 
O3 Muntar circuits elèctrics senzills 
O4 Utilitzar dispositius elèctrics simples 
O5 Dissenyar i representar circuits elèctrics senzills 
O6 Investigar sobre algun aspecte concret de seguretat i gestió de l’aula de tecnologia 

 
Continguts 
 
C1 Electricitat 
C2 Vistes i representació d’objectes 
C3 Seguretat i gestió de l’aula de tecnologia 

 
Competències bàsiques 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
� Competència artística i cultural 
� Tractament de la informació i competència digital 
� Competència en el coneixement i interacció en el món físic 

 
Procés de treball i temporització estimada 
 
El procés de treball per realitzar l’activitat estarà format pels següents passos: 
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Escala temporal Tasca/Activitat Recursos 

Introducció de l’activitat  
 [1 hora] 

� Contextualització i presentació de 
l’activitat 

� Formació dels grups de treball 
� Repartició de rols 
� Inici del projecte 

 

 
 

Aula de Tecnologia 

Part principal del projecte 
[8 sessions] 

� Disseny i construcció del projecte 

 
Aula de Tecnologia 

Treball a casa 
 [ 2 hores] 

� Redacció i elaboració de la memòria 
 

Joc amb els connectors 
[1 hora] 

� L’alumnat jugarà en els jocs proposats 
pels companys i s’avaluaran els 
projectes i els coneixements de 
l’alumnat sobre la matèria. 

 
Aula de Tecnologia 

 
L’activitat té un pes total de dotze hores. D’aquestes n’hi ha deu que són a l’aula i dos de treball 
a casa.  

 
Durant la primera sessió es realitzarà la contextualització i la presentació del projecte. També 
es faran els grups de treball i es repartiran els diferents rols. Un cop realitzada aquesta primera 
part s’iniciarà el projecte.  
 
Durant les següents vuit sessions es realitzarà el disseny i construcció del joc connector 
seguint els criteris especificats pel professor/a. Serà important que l’alumnat hagi fet una bona 
planificació de la feina i es reparteixi la tasca en el taller per avançar en els diferents fronts que 
planteja el projecte. S’entregarà a l’alumne/a una guia que els permeti anar seguint l’activitat. 
S’intentarà que la guia no sigui un recull d’instruccions que s’hagin d’anar seguint pas a pas, 
sinó una ajuda per poder anar avançant en aquelles parts més complexes. S’intentarà que 
l’alumnat tingui un cert marge de creativitat  i autonomia en la realització del projecte. 
 
Els alumnes tindran d’elaborar i redactar la memòria del projecte a casa. Serà important que 
durant l’execució del treball a l’aula el grup vagi realitzant anotacions en el seu quadern per tal 
de facilitar la posterior tasca de redacció de la memòria. 
 
En l’última sessió s’entregaran els projectes al professor i aquest els avaluarà. A continuació es 
durà a terme un petit concurs entre tots els grups. Els grups jugaran amb els connectors i el 
professor s’anotarà els encerts de cada grup després que hagin provat tots els jocs construïts. 
El grup amb un major nombre d’encerts rebrà una petita compensació.     
 
 
Atenció a la diversitat 
L’atenció a la diversitat en aquesta tasca es desenvolupa a través de dos estratègies. Per una 
banda la formació de grups heterogenis pot ajudar a potenciar el treball cooperatiu de 
l’alumnat. Com que el treball té diferents tasques un alumnat amb més dificultats pot ajudar al 
grup a realitzar aquelles parts més assequibles com pot ser l’elaboració del suport de les 
preguntes per exemple. 
 
Si hi ha un grup que requereix més atenció hi ha l’opció de dur a terme el projecte utilitzant una 
connexió directe enlloc d’una connexió a través de detectors de contacte. D’aquesta forma es 
pot obtenir un projecte molt similar al dels seus companys però que és de disseny i construcció 
d’un nivell inferior. 
 
Per alumnat amb altes capacitats es poden plantejar variacions al projecte que facin que el 
circuit elèctric sigui una mica més complex i ofereixi més prestacions.  
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Guia per l’avaluació 
El tipus d’activitat que es planteja no es pot avaluar només tenint-ne en compte el resultat- Hi 
ha molts aspectes que cal tenir presents durant l’elaboració del projecte. A més a més també 
es valoraran els continguts treballats sobre gestió i seguretat de l’aula de Tecnologia. 
 
Així, el pes de l’avaluació de la present activitat queda repartit de la següent forma: 
 
 

Tipus d’avaluació  Pes (% sobre la nota global de l’activitat)  

Treball al taller  15% 
Memòria 20% 
Part circuit elèctric joc connector 20% 
Part estructura joc connector 20% 
Part estètica joc connector 15% 
Autoavaluació de grup  10% 

 
A continuació es mostra un exemple de com poder realitzar l’autoavaluació de grup per aquesta 
activitat. L’alumne/a ha de valorar els seus companys de grup atorgant una puntuació del 0 al 5 
en els ítems que es mostren. 
 
 

Taula 13. Exemple d'autoavaluació per l'activitat de construcció del joc connector 

GRUP Nº: Elements 
avaluables 
(puntua del 0 al 
5 els teus 
companys)  

Rol 
d’expert 

Contribució 
al projecte 

Memòria  Respecte 
envers els 
companys 
del grup 

Treball 
en 
equip 

Alumne/a 1:       

Alumne/a 2:       

Alumne/a 3:       
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També es presenta una rúbrica per avaluar el treball realitzat a l’aula de Tecnologia: 
 
 
 

Taula 14. Rúbrica per avaluar el treball realitzat a l'aula de Tecnologia 

Bloc Ítems Excel·lent Correcte Insuficient 

 
 
 
 
 

Treball al 
taller 
15% 

Autonomia L’alumne/a resol sol la 
gran majoria de 

problemes i dubtes que 
sorgeixen. 

L’alumne/a resol alguns 
problemes, però 

necessita l’ajuda del 
professor/a en més d’una 

ocasió. 

L’alumne/a pregunta 
contínuament al 
professor per tal 
d’avançar amb la 

pràctica. 

Cooperació Els alumnes del grup 
interactuen de forma 

òptima. S’ajuden i no es 
recriminen re. 

Els alumnes del grup no 
es discuteixen, però 

manca ajuda i interacció 
entre ells. 

Els alumnes del grup es 
discuteixen i no 

comparteixen les tasques 
de forma correcte. 

Interès per la tasca L’alumne/a està atent a 
les explicacions del 
professor/a, porta 

sempre la bata, porta 
sempre el material i 

treballa amb entusiasme. 
 

L’alumne/a està atenc a 
les explicacions, s’ha 

deixat un cop la bata com 
a màxim, porta sempre el 

material i treballa amb 
entusiasme moderat. 

L’alumne no està atent a 
les explicacions, s’ha 
deixat en més d’una 

ocasió la bata o bé no ha 
portat el material. 

Ordre i seguretat S’utilitzen les eines 
adients per a cada tasca, 

es treballa amb cura i 
prenent les mesures 

correctes a cada acció. 

Es treballa amb cura i 
prenent mesures adients, 
però s’utilitza alguna eina 
o algun procediment que 

no es correcte. 

S’utilitzen constantment 
eines poc adequades, es 
treballa sense seguir cap 

procediment ni ordre. 

 
 

 
Construcció 

joc connector 
55% 

 
Part elèctrica 

 
Part 

estructural 
 

Part estètica 

Soldadura La soldadura és bastant 
polida, no hi ha gotes 

massa grosses ni es veuen 
excedents d’estany. 

Alguna soldadura no ha 
quedat gaire polida. 

La majoria de punts de 
soldadura han quedat 

molt malament o bé no 
s’ha utilitzat la soldadura 

en cap punt. 

Cablejat No es veuen cables pelats 
a la vista. 

Hi ha algun cable pelat a 
la vista. 

La majoria de cablejat 
està mal pelat i a la vista. 

Elements Els elements estan situats 
de forma correcte. Els 

elements estan ben 
col·locats. 

Algun elements no està 
situat de forma prou 

correcte. 

La majoria d’elements 
estan mal situats. 

Funcionament El circuit funciona de 
forma correcte. 

El circuit presenta algun 
petit problema de 

funcionament. 

El circuit no funciona 
perquè es veu clarament 
que algun element està 

mal muntat. 

Presentació Estèticament és 
agradable i se li ha buscat 

un context. 

Estèticament és correcte, 
però li manca un context. 

Estèticament no és gaire 
correcte i no està 
contextualitzat. 

 
 
 
 
 

Memòria 
30% 

Ortografia L’informe presenta una o 
dues faltes d’ortografia 

com a màxim. 

L’informe presenta entre 
2 i 4 faltes d’ortografia. 

L’informe presenta més 
de 4 faltes d’ortografia. 

Punts de l’informe Es recullen tots els punts 
de l’informe. 

Estan ben desenvolupats 
tots els punts de 

l’informe. 

Es recullen tots els punts 
de l’informe. 

Un o dos punts no estan 
desenvolupats de forma 

massa correcte. 

No es recullen tots els 
punts de l’informe. 

Hi ha més de dos punts 
que són incorrectes. 

Contextualització Es realitza una 
contextualització original 
del sensor triat diferent a 
la de la guia de l’informe. 

Es realitza una 
contextualització, però 

aquesta és igual a una de 
les mostrades a la guia. 

No es realitza cap 
contextualització del 

sensor. 
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Material per a l’alumnat 
A l’annex I es pot trobar la fitxa que se li proporcionarà a cada grup d’alumnes per dur a terme 
el projecte. 
 
 
 

6.2.5. Elaboració de cartells/vídeos de prevenció 
 
Introducció 
Aquesta secció és la guia pel professor de l’activitat d’elaboració de cartells o vídeos de 
prevenció de riscos laborals. Recull els continguts, objectius i competències que es treballaran, 
la informació que s’ha de proporcionar a l’alumnat, el procés de treball, la temporització 
estimada i les orientacions per a l’avaluació del treball.  
 
 
Context 
Aquesta activitat està pensada per al curs de segon d’Educació Secundària Obligatòria  de 
l’assignatura de Tecnologies .  
 
L’activitat consisteix en dissenyar i crear un anunci de prevenció de riscos laborals, que tingui 
com a context principal el centre escolar. D’aquesta forma l’alumnat prendrà consciencia sobre 
els riscos que hi ha en els ambients més casolans que els envolten. L’activitat es podrà 
realitzar en dos formats: cartell o vídeo. Preferentment, crec que estaria bé animar a l’alumnat a 
realitzar un vídeo de prevenció. A través d’aquest projecte es poden tractar els temes de 
seguretat laboral i, alhora, es pot iniciar a l’alumnat en el bloc de comunicacions.   
 
 

Objectius didàctics 
En finalitzar la tasca proposada l’alumne/a ha de ser capaç de: 
 
O1 Saber identificar els riscos laborals presents en l’entorn més proper que els envolta 
O2 Aplicar les normes de seguretat i d’ús en la utilització de màquines, eines i espais 
O3 Elaborar, dissenyar i modificar continguts de vídeo per crear un anunci de prevenció 
O4 Aplicar la creativitat i el treball cooperatiu per trobar una solució original a un 

requeriment plantejat 
 
Continguts 
 
C1 Identificació dels riscos laborals en un entorn proper 
C2 Creació d’un anunci: la situació de partida, el lema, les imatges i la realització.  
C3 Creació i manipulació d’elements multimèdia de vídeo 

 
Competències bàsiques 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
� Competència artística i cultural 
� Competència en el coneixement i interacció en el món físic 

 
Procés de treball i temporització estimada 
 
El procés de treball per realitzar l’activitat estarà format pels següents passos: 
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Escala temporal Tasca/Activitat Recursos 

Introducció de l’activitat  
 [1 hora] 

� Contextualització i presentació del projecte 
� Formació dels grups de treball 
� Repartició de rols 
� Activitat individual 

 

 
 
 
Aula ordinària 

Treball a casa 
[1 hora] 

� Captació d’imatges 

 

Part principal 
 [3 hores] 

� Elaboració i maquetació del projecte 
Aula d’informàtica 

Part final 
[1 hora] 

� Presentació i projecció dels treballs davant 
l’aula i avaluació 

Aula ordinària 

 
L’activitat té un pes total de sis hores. D’aquestes n’hi ha cinc que són a l’aula i una de treball a 
casa.  

 
Durant la primera sessió es realitzarà la contextualització i presentació del projecte. També es 
faran els grups de treball i es repartiran els diferents rols. Un cop realitzada aquesta primera 
part es començarà el projecte realitzant una activitat inicial individual.  
 
Per la pròxima sessió cada grup d’alumnes haurà d’haver arribat a un acord sobre com 
plantegen el projecte i hauran de realitzar les gravacions que els permetran fer l’anunci de 
prevenció.  
 
En les següents tres sessions posteriors els alumnes treballaran a l’aula d’informàtica amb 
l’objectiu de fer el muntatge del vídeo o cartell de prevenció. L’alumnat pot triar el format, 
programari o altres recursos que cregui convenients per tal de realitzar la tasca plantejada. 
 
 
En l’última sessió cada grup d’alumnes presentarà el seu projecte i, a continuació es realitzarà 
una projecció de vídeos a l’aula com si es tractés d’un petit festival de curtmetratges. 
 
Atenció a la diversitat 
L’atenció a la diversitat en aquesta tasca es desenvolupa a través de dos estratègies. Per una 
banda la formació de grups heterogenis pot ajudar a potenciar el treball cooperatiu de 
l’alumnat. Com que el treball té diferents tasques un alumnat amb més dificultats pot ajudar al 
grup a realitzar aquelles parts més assequibles.  
Si hi ha un grup que requereix una atenció a la diversitat més específica hi ha l’opció de dur a 
terme el projecte realitzant un cartell en format A3 per penjar a l’aula de Tecnologia. Aquest 
cartell pot està realitzat en format digital o bé en una cartolina amb imatges, títols, gràfics, etc. 
 
Guia per l’avaluació 
El tipus d’activitat que es planteja no es pot avaluar només tenint-ne en compte el resultat. Hi 
ha molts aspectes que cal tenir presents durant l’elaboració del projecte.  
Així, el pes de l’avaluació de la present activitat queda repartit de la següent forma: 
 
 

Tipus d’avaluació  Pes (% sobre la nota global de l’ activitat)  

Activitat individual 30% 
Cartell / Vídeo de prevenció 60% 
Activitat de coavaluació entre grups   10% 

 
A continuació es mostra una rúbrica per analitzar i valorar el cartell o vídeo de 
prevenció realitzat pels alumnes: 
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Taula 15. Rúbrica per avaluar l'activitat d'elaboració d'un vídeo/cartell de prevenció 

Ítems Excel·lent Correcte Insuficient 

Format Es compleixen els 
requisits demanats. 

Format A3 pels cartells o 
vídeo entre 30 segons i 1 

minut. 

Es realitza el cartell es 
una mida diferent a la 

demanada. El vídeo dura 
entre 15 i 30 segons o bé 

més de 1 minut. 

El format del cartell és 
molt poc adient. El vídeo 

dura menys de 15 segons. 

Situació de risc La situació de risc 
escollida és interessant i 

està ben contextualitzada 
a l’escola.  

La situació de risc 
escollida és interessant, 

però no està 
contextualitzada a 

l’escola. 

La situació de risc 
escollida no està 

contextualitzada a 
l’escola i a més a més és 

molt poc interessant. 

Lema o frase Apareix un lema o frase 
que és clar i arriba al 

públic. 

Apareix un lema o frase 
que no és massa clar i és 

poc atractiu.  

No apareix cap lema o 
frase. 

Muntatge final L’elaboració del cartell o 
vídeo està molt ben 
realitzat. Apareixen 

imatges que donen força 
al cartell o vídeo. La 

distribució dels elements 
al cartell o vídeo és fàcil 

de seguir. S’entén el 
missatge del cartell/vídeo 

perfectament.  

L’elaboració del cartell o 
vídeo és correcte. La 

distribució dels elements 
és una mica confusa. El 

missatge s’entén però és 
confús. 

El muntatge del cartell és 
deficient. La distribució 

dels elements és confusa i 
costa molt entendre el 
missatge que es vol fer 

arribar. 

Originalitat i 
creativitat 

El cartell és original i 
totalment propi. Les 

imatges, lemes, frases, 
etc. són dels autors del 

treball. 

Alguna imatge utilitzada 
no és de l’autor. El lema 
és propi dels autors del 

treball. 

El lema no és propi dels 
autors del treball. S’han 

utilitzat més de dos 
imatges que no són 

pròpies. 

Presentació cartell 
/ vídeo 

S’explica de forma 
correcte l’activitat 

realitzada a la classe 
lligant la presentació del 
cartell/vídeo amb algun 
punt vist de la teoria. Hi 
ha una presentació del 

grup. 

S’explica bé l’activitat a la 
classe. No es lliga 

l’activitat amb cap punt 
de la teoria vista a classe. 

El grup no es presenta. 

No s’explica l’activitat 
feta a la classe. 

 
 
Material per a l’alumnat 
A l’annex I es pot trobar la fitxa individual que haurà de realitzar cada alumne/a i la fitxa per 
desenvolupar el projecte en grup. 
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6.2.6. Concurs sobre la prevenció i la sostenibilit at a l’aula de Tecnologia 
 
Introducció 
Aquesta secció és la guia pel professor de l’activitat sobre la realització d’un concurs sobre 
prevenció i sostenibilitat. Recull els continguts, objectius i competències que es treballaran, la 
informació que s’ha de proporcionar a l’alumnat, el procés de treball, la temporització estimada i 
les orientacions per a l’avaluació del treball.  
 
Context 
Aquesta activitat està pensada per al curs de tercer d’Educació Secundària Obligatòria  de 
l’assignatura de Tecnologies .  
 
El projecte plantejat es realitza en dos etapes. En una primera fase l’alumnat haurà d’aplicar els 
coneixements sobre el procés tecnològic, materials, etc. per dissenyar i construir els estris 
necessaris per participar al concurs: un polsador i un comptador de punts. Un cop s’han 
construït aquests estris es realitzarà un concurs sobre prevenció de riscos laborals i la 
sostenibilitat a l’aula de Tecnologia. 
 
Amb aquesta activitat s’aplicarà una metodologia basada en projectes (primera fase) i una 
metodologia basada en el joc (segona fase). S’intentarà dissenyar i contextualitzar el concurs 
de forma que l’alumnat es mostri molt motivat i engrescat per realitzar la tasca amb èxit. 
 
Objectius didàctics  
En finalitzar la tasca proposada l’alumne/a ha de ser capaç de: 
 
 
O1 Plantejar diverses solucions aplicant la pluja d’idees per resoldre un problema 
O2 Dissenyar un objecte que satisfaci uns requeriments determinats 
O3 Construir un objecte que integri les fases d’un projecte tecnològic 
O4 Utilitzar la simbologia i el llenguatge tècnic adient 
O5 Conèixer aplicacions i normes de seguretat i ús en la utilització de màquines, eines i 

espais 
O6 Conèixer aspectes de sostenibilitat i gestió de l’aula de Tecnologia 

 
 
Continguts 
 
C1 El projecte tecnològic i les seves fases 
C2 Simbologia i normalització 
C3 La seguretat a l’aula de Tecnologia 
C4 La gestió d’una aula de Tecnologia 

 
Competències bàsiques 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
� Competència artística i cultural 
� Tractament de la informació i competència digital 
� Competència d’aprendre a aprendre 
� Competència en el coneixement i interacció en el món físic 

 
 
 
Procés de treball i temporització estimada 
 
El procés de treball per realitzar l’activitat estarà format pels següents passos: 
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Escala temporal Tasca/Activitat Recursos 

Contextualització de l’activitat 
 [1 hora] 

� Presentació de l’activitat al taller 
� Formació dels grups de treball 
� Inici del projecte: fitxes individuals i disseny 

 
Aula ordinària 

Part principal de l’activitat I 
[5 hores] 

� Disseny final del polsador i el comptador de 
punts 

� Construcció del polsador i el comptador de punts 

 
Aula de tecnologia 

Treball a casa 
 [1 hora] 

� Disseny de les qüestions de les proves.  
 

Part principal II 
[1 hora] 

� Jugar al joc dissenyat 

 
Aula ordinària 

 
L’activitat té un pes total de 8 hores. D’aquestes n’hi ha set que són a l’aula i una de treball a 
casa.  
 
En la primera sessió es presentarà la tasca, es faran els grups de treball i es realitzarà una fitxa 
individual sobre la primera part de construcció del projecte.  

 
Les cinc sessions següents es destinaran a acabar de dissenyar i construir dos elements 
bàsics per desenvolupar el concurs final. En aquesta sessió els alumnes i les alumnes 
elaboraran els seus estris en base a una sèrie de requeriments estipulats.  
 
L’alumnat haurà de desenvolupar a casa una altre fitxa individual consistent en crear una 
bateria de preguntes que es podran utilitzar en el concurs sobre la prevenció i la sostenibilitat a 
l’aula de Tecnologia. 
 
La darrere sessió consistirà en desenvolupar el concurs entre tots els alumnes de la classe. 
 
 
Atenció a la diversitat 
L’atenció a la diversitat es durà a terme, en primer lloc, a través de la formació de grups 
heterogenis que permetrà la cooperació i el treball en equip entre ells. 
 
Com a segona estratègia cal destacar que aquest projecte es pot desenvolupar en diferents 
graus de complexitat. Es poden realitzar uns objectes amb menys especificacions o bé afegir-hi 
més especificacions per obtenir un projecte molt més complex.  
 
Guia per l’avaluació 
El tipus d’activitat que es planteja no es pot avaluar només tenint-ne en compte el resultat- Hi 
ha molts aspectes que cal tenir presents.  
Així, el pes de l’avaluació de la present activitat queda repartit de la següent forma: 
 
 

Tipus d’avaluació  Pes (% sobre la nota global de l’activitat)  

Activitats individuals  20% 
Disseny i construcció dels elements del joc: part 
constructiva  

20% 

Disseny i construcció dels elements del joc: 
funcionalitat  

25% 

Disseny i construcció dels elements del joc: 
aspectes estètics  

15% 

Memòria 20% 
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Material per a l’alumnat 
A l’annex I es pot trobar la fitxa individual que haurà de realitzar cada alumne/a i la fitxa per 
desenvolupar el projecte en grup. 
 

 

6.2.7. Disseny d’un bloc sobre l’aula de Tecnologia  

Introducció 
Aquesta secció és la guia pel professor de l’activitat de creació d’una pàgina sobre l’aula de 
tecnologia utilitzant el blogger. Recull els continguts, objectius i competències que es 
treballaran, la informació que s’ha de proporcionar a l’alumnat, el procés de treball, la 
temporització estimada i les orientacions per a l’avaluació del treball.  
 
 
Context 
Aquesta activitat està pensada per al curs de tercer d’Educació Secundària Obligatòria  de 
l’assignatura de Tecnologies .  
 
L’activitat consisteix en elaborar una pàgina web a partir de l’aplicatiu wordpress 
(http://ca.wordpress.org/) o mitjançant el blogger 
(https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&continue=http:/
/draft.blogger.com/home&followup=http://draft.blogger.com/home&ltmpl=start#s01). Aquestes 
eines són bastant fàcils d’utilitzar a un nivell d’usuari mitjà. Per l’adquisició de més 
coneixements sobre l’eina serà útil l’ajuda del professorat i dels diferents tutorials que es poden 
trobar a la xarxa. 
 
 
Amb la proposta d’aquest projecte es volen assolir els objectius relacionats amb la part de 
comunicacions i els objectius específics relacionats amb la prevenció i sostenibilitat a l’aula de 
tecnologia.  
 
L’alumnat haurà de dissenyar i crear una pàgina de bloc sota el tema de fons de “La seguretat i 
la sostenibilitat a l’aula de tecnologia”. Cada grup podrà encarar l’activitat de la forma que li 
sembli més adient. L’únic requisit específic serà que el projecte tracti la temàtica proposada. A 
partir d’aquí, la creativitat de l’alumnat s’haurà de posar en funcionament per aconseguir 
pàgines atractives i interessants. És important pensar que, les pàgines creades s’enllaçaran a 
la pàgina web del centre i, es podran fer servir per tots els alumnes del centre per treballar 
continguts relacionats amb la seguretat i sostenibilitat a l’aula de tecnologia. 
 
Els alumnes hauran de fer servir les activitats realitzades pels nois i noies de primer d’ESO de 
l’activitat de crear fitxes de les eines de l’aula de tecnologia. D’aquesta forma hi haurà d’haver 
una petita comunicació i enllaç entre els cursos de primer i tercer d’ESO. Això pot ser un 
aspecte molt enriquidor i formador pels dos cursos. 
 

Objectius didàctics 
En finalitzar la tasca proposada l’alumne/a ha de ser capaç de: 
 
O1 Crear i editar continguts multimèdia utilitzant el Blogger o el Wordpress 
O2 Exposar els treballs realitzats utilitzant l’ordinador com a mitjà de comunicació 
O3 Aprofundir sobre un aspecte de l’aula de Tecnologia relacionat amb la seguretat o la 

sostenibilitat 
 
Continguts 
 
C1 Creació i edició de continguts multimèdia 
C2 Blocs i pàgines web 
C3 La seguretat i la gestió de l’aula de Tecnologia 
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Competències bàsiques 
� Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
� Competència social i ciutadana 
� Competència artística i cultural 
� Tractament de la informació i competència digital 
� Competència en el coneixement i interacció en el món físic 

 
Procés de treball i temporització estimada 
 
El procés de treball per realitzar l’activitat estarà format pels següents passos: 
 
 

Escala temporal Tasca/Activitat Recursos 

Introducció de l’activitat   
 [1 hora] 

� Contextualització i presentació de 
l’activitat 

� Formació dels grups de treball 
� Inici i disseny del projecte 

 

 
Aula ordinària 

Part principal del projecte 
[6 sessions] 

� Disseny i construcció de la pàgina 
utilitzant el blogger o el wordpress 

� Cerca d’informació i disseny de la 
pàgina 

 
Aula 

d’informàtica 

Treball a casa  
 [ 1/2 hores] 

� Finalització del projecte 
 

Presentació de la pàgina i 
avaluació 

[1 hora] 

� L’alumnat realitzarà una presentació 
formal de la seva pàgina: creació, 
tema, possibilitats, etc. 

� A partir de les presentacions es 
realitzarà una activitat de coavaluació. 

 
 

Aula ordinària 

 
L’activitat té un pes total de nou hores. D’aquestes n’hi ha vuit que són a l’aula d’informàtica i 
una de treball a casa.  

 
Durant la primera sessió es realitzarà la contextualització i presentació de l’activitat. També es 
faran els grups de treball. Un cop realitzada aquesta primera part els grups s’ajuntaran i 
començaran a estudiar el disseny del projecte o pàgina.  
 
Durant les següents sis sessions es realitzarà el disseny i construcció de la pàgina utilitzant 
l’aplicació del Blogger o bé el Wordpress. Aquestes sessions es realitzaran a l’aula 
d’informàtica. A més a més d’anar construint la pàgina també caldrà realitzar cerca d’informació 
per ampliar els continguts tractats.  
 
En la darrere sessió cada grup presentarà davant dels seus companys la pàgina que han creat. 
En aquesta presentació hauran de defensar el seu projecte tot explicant com l’han creat, les 
seves inspiracions, els punts forts de la pàgina, etc. A continuació d’aquesta part es realitzarà 
una activitat de coavaluació entre els diferents grups de l’aula. 
 
 
Atenció a la diversitat 
L’atenció a la diversitat en aquesta tasca es desenvolupa a través de dos estratègies. Per una 
banda la formació de grups heterogenis pot ajudar a potenciar el treball cooperatiu de 
l’alumnat. Com que el treball té diferents tasques un/a alumne/a amb més dificultats pot ajudar 
al grup a realitzar aquelles parts més assequibles com pot ser la cerca d’informació.  
Una altre forma d’atendre a la diversitat seria realitzant un bloc molt més senzill i que només 
tingués alguns elements bàsics. Per tal d’atendre a la diversitat per la part alta es podria 
proposar al grup l’opció de realitzar una pàgina web enlloc d’un bloc. 
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Guia per l’avaluació 
El tipus d’activitat que es planteja no es pot avaluar només tenint-ne en compte el resultat- Hi 
ha molts aspectes que cal tenir presents durant l’elaboració del projecte. A més a més també 
es valoraran els continguts treballats sobre la gestió i la seguretat de l’aula de tecnologia. 
Així, el pes de l’avaluació de la present activitat queda repartit de la següent forma: 
 
 

Tipus d’avaluació  Pes (% sobre la nota global de l’activitat)  

Treball a l’aula d’informàtica  10% 
Continguts Bloc o Pàgina web  25% 
Disseny del Bloc o Pàgina web  25% 
Presentació oral del Bloc o Pàgina web  30% 
Coavaluació 10% 

 
Material per a l’alumnat 
A l’annex I es pot trobar la fitxa per desenvolupar el projecte en grup sobre la creació d’un bloc. 
 

6.2.8. Creació d’un carnet per punts a l’aula de Te cnologia 
 
Contextualització 
Aquesta és una acció que s’iniciarà a primer d’Educació Secundària Obligatòria, però que 
tindrà continuïtat all llarg de tots els cursos acadèmics al centre.  
 
El plantejament d’aquesta acció està inspirada en el carnet per punts de conduir que es va 
implantar fa un temps al nostre país.  
 
Amb aquesta acció s’intenta reduir el nombre d’accidents i augmentar la conscienciació dels 
alumnes a partir de la creació d’un carnet per punts.  
 
Objectiu 
L’objectiu principal d’aquesta metodologia és assolir uns coneixements previs abans d’utilitzar 
les eines i màquines de l’aula de Tecnologia. Els alumnes han de demostrar un cert nivell per 
realitzar determinats treballs i demostrar certes capacitats i maduresa. 
 
La implantació d’un carnet per punts al taller de tecnologia és una manera d’incentivar als 
alumnes a realitzar una feina amb cura i atenció. A més a més se’ls hi dona una nova 
responsabilitat que pot ajudar l’alumnat en el seu procés de maduresa i evolució. I, 
evidentment, es dotarà al context de l’aula d’un ambient de major seguretat, implantant així una 
cultura de seguretat. 
 
Implantació de la proposta  
La proposta desenvolupada ha de tenir continuïtat al llarg de tots els cursos plantejats en el 
present treball: de primer a tercer d’Educació Secundària Obligatòria. Tot i així, cal remarcar 
que si el centre ho creu oportú es podria aplicar la proposta a tota l’etapa escolar. 
 
Per a l’obtenció del carnet s’haurà de superar una primera prova formada per dos parts: teòrica 
i pràctica. 
 
La part teòrica consistirà en la superació d’una prova tipus test que servirà per demostrar els 
coneixements de l’alumnat pel que fa al nom de les eines del taller, el seu correcte ús, la 
seguretat a l’aula, l’estalvi de materials, etc. Aquesta prova es realitzarà a primer de l’Educació 
Secundària Obligatòria.  
 
La part pràctica consistirà en l’execució per part dels alumnes d’una o unes determinades 
operacions al taller davant del professor. Aquesta prova s’haurà de fer al inici de cadascun dels 
tres cursos. Aquestes proves pràctiques estaran basades en realitzar algunes de les 
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operacions bàsiques més perilloses del curs. L’alumnat haurà de realitzar l’acció i explicar al 
professor/a com ho està fent i quines mesures de prevenció cal prendre. Aquests petits testos 
pràctics els ha de plantejar el professor o professora cada curs en funció dels projectes de taller 
plantejats per cada curs. Per exemple, si a segon d’ESO els alumnes tenen projectes basats en 
la soldadura estaria bé que la prova pràctica consistís en demostrar que dominen i coneixen 
aquesta tècnica.  
 
Resumint, per obtenir el carnet per punts per al taller de tecnologia l’alumnat haurà de superar 
una prova inicial al primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria i acreditar els 
coneixements amb les eines i màquines que s’utilitzaran cada curs mitjançant una prova 
pràctica.  
 
Amb l’adquisició del carnet l’alumne obtindrà 15 punts. Si es detecta alguna infracció en l’ús 
d’alguna eina o la realització d’una acció negligent el professor o professora podrà treure punts 
a l’alumne/a. Si l’alumne/a es queda sense punts no podrà seguir fent ús de les eines del taller i 
s’haurà de tornar a examinar del carnet. Cada vegada que l’alumne/a s’hagi de treure el carnet 
de nou assolirà 2 punts menys. Aquest fet es traduirà amb més responsabilitat i conscienciació 
per part de l’alumnat.  
 
Un alumne que es quedi sense carnet no podrà utilitzar cap eina de forma autònoma. Per 
intentar solucionar el problema que això pot generar es contempla la possibilitat que un 
alumne/a amb el carnet retirat pugui seguir treballant en el seu projecte sempre i quan ho faci 
en el mateix grup d’un alumne que tingui entre 10 i 15 punts i que li farà de supervisor de la 
feina fins que obtingui de nou el carnet.  
 
A continuació s’especifiquen els criteris que es seguiran per establir la pèrdua de punts: 
 

2 punts No desar una eina al seu lloc  

3 punts Ús inadequat d’una eina 

3 punts Actitud poc sostenible al taller: no aprofitar bé els materials, llançar un rebuig on no 
toca, etc. 

5 punts Vulnerar les normes de seguretat al taller 

8 punts Provocar un accident de forma involuntària 

15 punts Provocar un accident de forma voluntària 

 
  

6.2.9. Creació d’equips interdisciplinaris en el tr eball per projectes a l’aula 
de Tecnologia   

 
Contextualització 
Aquesta és una acció que es realitzarà des de primer fins a tercer d’Educació Secundària 
Obligatòria.  
 
El plantejament d’aquesta acció està basada en la creació d’equips interdisciplinaris per 
treballar amb els diferents projectes a l’aula de Tecnologia.  
 
El fet de treballar amb equips interdisciplinaris és treballar dins d’un sistema, ja que cada 
persona constitueix un element i cada persona està associada a una altre per buscar una 
solució a un problema específic.  
 
 
Objectiu 
L’objectiu principal d’aquesta metodologia és millorar la gestió dels diferents projectes 
plantejats. Es pretén que l’alumnat prengui consciencia sobre els diferents temes plantejats i 
que desenvolupi els seus projectes i tasques tenint en compte aspectes de la seguretat i la 
sostenibilitat.  
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Implantació de la proposta  
La proposta desenvolupada ha de tenir continuïtat al llarg de tots els cursos plantejats en el 
present treball: de primer a tercer d’Educació Secundària Obligatòria. Tot i així, cal remarcar 
que si el centre ho creu oportú es podria aplicar la proposta a tota l’etapa escolar. 
 
Després d’analitzar els projectes que es realitzen al centre i també les propostes suggerides en 
el present treball s’ha pogut constatar que la gran majoria de tasques i projectes realitzats 
estan pensats per realitzar-se en grups de tres persones.  
 
Amb la present proposta es vol aprofitar la distribució d’aquests grups per realitzar equips de 
treball interdisciplinaris que permetin millorar la gestió i la seguretat a l’aula de Tecnologia 
durant l’execució dels diferents projectes plantejats. 
 
Per tal de desenvolupar la proposta es plantegen tres figures principals: 
 

� Expert en seguretat del projecte 
� Expert en gestió i sostenibilitat del projecte 
� Expert d’ordre i neteja 

 
D’aquesta forma, un cop s’han fet els equips de treball per a un determinat projecte també 
caldrà que es reparteixin aquests rols. És interessant que tots els alumnes passin per tots els 
rols al llarg del curs.  
 
Cada alumne/a, a més a més de realitzar el projecte de forma habitual, tindrà especificat un 
d’aquests tres rols i haurà d’actuar en consonància amb el que això significa.  
 
Els experts de seguretat hauran de vetllar perquè les operacions que es realitzin es facin 
aplicant les mesures de seguretat. D’aquesta forma es tindran en compte que s’utilitzin les 
eines adients, s’actuï seguint les normes establertes, etc. 
 
Els experts en la gestió i la sostenibilitat tindran la funció principal de vetllar perquè es realitzin 
els projectes tenint en compte aspectes mediambientals, s’aprofitin molt bé els materials, 
s’utilitzin materials reciclats quan sigui possible, es realitzi amb correcció la separació de 
residus al taller, etc. 
 
Els experts en ordre i neteja tindran la funció principal d’assegurar que es treball amb ordre en 
la seva taula de treball. Alguns dels aspectes a controlar seran vetllar perquè l’aula de treball 
estigui ordenada, es netegi la taula i el terra abans de sortir de classe, realitzin un control de les 
eines utilitzades del seu grup, etc. 
 
 
 
    

6.2.10. Normes de comportament a l’aula de Tecnolog ia 
És molt important que es respectin unes normes d’ús, de conservació i de seguretat de les 
instal·lacions, del mobiliari i de les diferents zones de l’aula. No respectar-les pot comportar un 
perill per tots els alumnes. 
 
Per treballar còmodament, evitar accidents, no fer malbé les eines ni les instal·lacions i 
aconseguir un bon resultat, cal respectar una sèrie de normes.  
 
Per al present TFM s’elaboren una sèrie de normes i pautes que cal que tot l’alumnat conegui 
des del primer dia a l’aula. Si es treballa amb aquestes normes unificades serà més fàcil que 
l’alumnat adquireixi una rutina i una forma de treballar basada en la seguretat. Estaria bé 
realitzar cartells on es pugui veure els punts més importants de les normes dissenyades. 
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� Quan utilitzem una eina per fer una operació que no li és pròpia, no obtenim els 
resultats desitjats i hi ha el perill de prendre mal o de fer malbé l’eina i també el material 
amb el què es treballa. Cada eina té unes condicions pròpies per ser utilitzades que es 
coneixen com a normes d’ús.  
 

� Les eines també es tornen velles, ja que es desgasten amb l’ús. Perquè una eina sigui 
útil, cal tenir-la en unes condicions adequades; és a dir, cal fer-ne un manteniment 
adequat. Altres cops caldrà untar-la, ajustar-la, esmolar-la o canviar-ne algunes parts o 
peces. El conjunt d’operacions de manteniment que cal fer a una eina són les normes 
de conservació . També els espais i les instal·lacions necessiten un manteniment 
perquè estiguin sempre a punt. 
 

� La neteja a l’aula  és molt important. No cal que sigui a fons; n’hi ha prou de treure-hi la 
pols i les restes de material de damunt les taules, els bancs de treball, el terra, etc. Si 
una eina és bruta, cal netejar-la amb un drap o amb un pinzell abans de desar-la. Per 
netejar l’aula només cal un raspall, un drap, una escombra i un recollidor.  
 

� L’aula de Tecnologia té moltes similituds amb la cuina de qualsevol casa. Per exemple: 
per poder cuinar, cal que hi hagi un ordre en els estris de la cuina; cada objecte ha de 
desar-se en un lloc determinat; els estris han d’estar nets per poder fer-se servir en 
qualsevol moment; cal usar correctament electrodomèstics, s’han de conservar en 
bones condicions les instal·lacions d’aigua, electricitat, gas, etc. Aquestes normes i 
precaucions que tens a l’hora d’utilitzar la cuina de casa teva, també cal tenir-les en 
compte quan utilitzis l’aula.  
 

� També, a l’aula de Tecnologia, cal respectar les normes establertes relacionades amb 
l’assistència, la puntualitat i el respecte per les persones i materials del centre. 
 

� Cal tenir present que una actitud negativa dificulta la feina dels professors i professores 
i, com a conseqüència, pot ser, que no s’utilitzi l’aula de Tecnologia amb l’aprofitament i 
la intensitat que pertocaria. A més a més has de tenir compte en no perdre els punts 
del carnet de l’aula de Tecnologia! 
 

Normes de comportament general a l’aula de Tecnolog ia: 
1) No s’ha d’entrar a l’aula sense la presència del professor o la professora corresponent 

ni sense la seva autorització prèvia. 
2) En cap cas s’ha de tocar, ni molt menys agafar, qualsevol eina, màquina o material de 

l’aula, sense el permís del professor o la professora de la classe.  
3) La feina es farà de manera individual o en grup, segons s’acordi. Si es tracta d’un 

treball individual, cada alumne o alumna durà a terme la seva tasca i consultarà al 
professor o a la professora els dubtes que tingui. Quan el treball sigui en grup, tots els 
membres que el componguin seran responsables de l’actuació i la feina feta per 
cadascú. 

4) Cada alumne o alumna s’ha de mantenir al lloc de treball assignat. Ha d’utilitzar i fer-se 
responsable de les eines i del material i de la seva neteja. En cas que es detecti 
qualsevol desperfecte s’ha de comunicar immediatament al professor o a la professora. 

5) Les eines disposades en els armaris comuns s’han de tornar al seu lloc un cop fetes 
servir; cal planificar la feina per tal que la utilització de les eines sigui el més breu 
possible i la puguin utilitzar els altres companys (tasca de l’expert d’ordre i neteja). 

6) Cada alumne o alumna o grup d’alumnes és responsable de la neteja de l’espai i de les 
eines de treball que ha fet servir (tasca de l’expert d’ordre i neteja). 

7) La neteja de l’aula és responsabilitat de tots. L’expert d’ordre i neteja de cada equip de 
treball és el que gestionarà aquesta tasca. No s’ha de sortir de l’aula sense haver 
escombrat, netejar i endreçat.  

8) En el cas de la utilització de les màquines eina i atès el perill que pot representar, no hi 
poden haver més de dues persones al seu voltant. És imprescindible el compliment 
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estricte de les normes de seguretat i higiene per a la utilització de cada màquina (tasca 
de l’expert en seguretat). 

9) Tot alumne o alumna que utilitzi, fora del lloc de treball, qualsevol espai, eina, màquina 
eina, equipament, material o documentació de l’aula, està obligat a deixar-ho tot 
endreçat. 

10) Sempre s’ha de treballar de manera que s’origini un residu mínim. Els residus i retalls 
que inevitablement es produeixin s’han de llençar als llocs de recollida establerts. La 
recollida ha de ser sempre selectiva per permetre el reciclatge dels materials 
aprofitables (tasca de l’expert en gestió i sostenibilitat). 

11) Mou-te amb precaució dins de l’aula. Els teus companys potser estan treballant i 
podries molestar-los amb els teu pas. 

12) Compleix el termini d’entrega en projectes i treballs. D’aquesta forma t’evitaràs presses 
i errors innecessaris.   

13) Acaba els teus projectes i activitats cinc minuts abans que finalitzi la classe. Així tindràs 
temps de netejar, ordenar, posar la cadira sobre la taula, etc.  

 
Normes d’utilització i conservació de les eines: 

1) Guarda cada eina al seu lloc després de fer-la servir. 
2) Utilitza cada eina per la seva funció específica. 
3) Vigila quan utilitzis una eina tallant o punxant. No posis mai cap part del teu cos en la 

seva direcció. 
4) Comprova que l’eina que utilitzaràs està ben conservada i neta. Així t’estalviaràs 

problemes. 
5) Quan realitzis una operació més crítica (colpejar amb el martell, utilitzar una eina 

punxant, etc.), concentrat en el que fas. 
6) No juguis amb les eines. Els tornavisos no són espases ni els soldadors làsers.  
7) Tracta les eines amb cura. 
8) Utilitza les proteccions necessàries en l’ús de cada eina. 
9) Vigila amb el soldador. Fins i tot quan el vas a agafar podria estar cremant. 
 

Normes per l’ús del material: 
1) El material utilitzat l’hem comprat entre tots. Aprofita’l bé, 
2) Abans de començar a tallar tingues en compte que necessites i utilitza-ho racionalment. 
3) Selecciona el tipus de material a utilitzar.  
4) Recicla al màxim tot el material que puguis. 
5) Si talles fusta aquesta es pot estellar i clavar. Protegeix els teus ulls sobretot. 
6) Si talles xapes tingues precaució amb les mans. Posa’t un guants, produeix afilades 

arestes i és fàcil tallar-se. 
7) Si treballes amb plàstics, segurament caldrà escalfar-los, per tant tingues precaució 

amb les cremades. 
 

Normes i precaucions amb la corrent elèctrica: 
1) Atenció! La corrent no es veu, però si que es nota. 
2) No tocar mai presses de corrent o elements electrificats amb eines sense protecció 

aïllant. 
3) No s’ha de tenir por de l’electricitat. Però si que cal respectar-la i conèixer bé com és. 
4) La polaritat és una cosa que cal respectar. Pots fer malbé el teu projecte per no 

considerar-la. 
5) No toquis cables o mecanismes elèctrics sota tensió, si no has comprovat prèviament 

l’absència de tensió. 
6) Cal tenir precaució amb el soldador elèctric. Funciona a 220 v i a altes temperatures. 

No es pot tocar mai la seva punta. 
7) Quan utilitzis el soldador cal observar que els seus cables no estan deteriorats, en mal 

estat o amb el fil despullat. Si ho detectes, avisa al teu professor o professora. 
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6.3. Altres recomanacions 

6.3.1. Incorporació d’una farmaciola 
L’aula de Tecnologia és un espai on es manipulen diferents elements mecànics, elèctrics, eines 
de tall, soldadors, etc. Dins d’aquest espai hi realitzen els seus projectes l’alumnat de primer a 
tercer d’Educació Secundària Obligatòria. Hem de considerar que els alumnes estan en una 
etapa de formació i que mica a mica van madurant , aprenent i formant-se com a persones. 
Aquest còctel d’evidències fa que sigui possible que es produeixin petits accidents en el si de 
l’aula de Tecnologia.   

És important conscienciar l’alumnat, formar-lo i prendre les mesures pertinents per tal d’evitar 
qualsevol tipus d’accident. Tot i això, alguns cops poden ser difícils d’evitar o bé una conjunció 
de causes els poden fer sorgir. 

Amb l’objectiu de minimitzar les conseqüències i donar un tractament ràpid seria convenient 
instal·lar una petita farmaciola per poder ser més eficaços alhora de tractar petits accidents. La 
farmaciola no és un recurs per curar de forma definitiva a un alumne/a accidentat. Simplement 
hauria de ser un petit recurs per realitzar un primer tractament senzill. És important no oblidar 
que els professors i les professores no tenen una formació sanitària específica i que no estan 
autoritzats per subministrar cap tipus de consentiment. 

El material necessari per incorporar a la farmaciola podria ser: 

� Gases estèrils 

� Pinces 

� Tisores 

� Esparadrap 

� Tiretes 

� Iode 

� Pomada anticremades 

� Termometre 

� Guants 

 

  

6.3.2. Incorporació d’un punt d’aigua 

  
L’aula de Tecnologia del centre no disposa de cap punt d’aigua dins del mateix recinte. Tenir un 
petit safareig amb una aixeta és un aspecte important per netejar les eines que s’hagin 
embrutat, perquè els alumnes es puguin netejar les mans al finalitzar la classe o després 
d’alguna operació determinada, per tractar una cremada amb el soldador, etc.  
Tot i que és un aspecte que pot representar un cost econòmic destacat seria important 
incorporar aquest punt d’aigua quan les circumstàncies del centre ho facin possible.     
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6.3.3. Incorporació d’Equips de Protecció Individua l 

A l’aula de Tecnologia es desenvolupen operacions i manipulació d’eines que tenen alguns 
perills intrínsecs a la seva utilització. Per algunes determinades operacions és convenient 
protegir a l’alumnat amb un equipament de protecció individual. Actualment a l’aula de 
Tecnologia es pot trobar algun equip de protecció individual, però n’hi ha pocs i no s’usen. A 
través de les activitats i projectes de millora proposats s’intentarà que l’alumnat aposti per 
utilitzar aquest tipus d’equipaments quan les circumstàncies ho aconsellin. 
 
L’equipament necessari que es recomanaria tenir al centre és: 
  

 

� Ulleres de seguretat 

Els models homologats poden ser utilitzats damunt de les ulleres graduades.  

� Guants de resistència mecànica 

Els guants es trien: 

- En funció de la part de la mà que cal protegir. 

- En funció de la resistència del material davant agressius químics o tallants. 

- En funció de si es treballa amb tensió elèctrica. 

Relació orientativa de materials de guants en funció del risc: 

RISC MATERIAL 

Calor, flames i espurnes Fibra de vidre, lones resistents al foc i a 

les espurnes de metall, cuir. 

Humitat, aigua Goma natural i sintètica, plàstic 

Àcids Cautxú natural, neoprè, teles 

sintètiques 

Dissolvents i hidrocarburs PVC, goma sintètica 

Llimadures Cuir 

Talls Cuir reforçat amb acer 

 

 
Els EPIS son proteccions unipersonals, pel que s’haurien d’utilitzar únicament per una sola 
persona per motius d’higiene, sent aquesta persona l’encarregada de la inspecció, 
emmagatzematge i cura de l’equip.  
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7. Pla d’acció i avaluació dels resultats esperats 
El pla d’acció traçat per al present projecte consisteix en aplicar els projectes proposats al llarg 
del curs acadèmic. A més a més també s’aconsella intentar aplicar les recomanacions 
introduïdes de forma total o parcial. 

Durant el present curs acadèmic no s’ha pogut desenvolupar la metodologia proposada.  Si 
l’equip docent decideix posar en marxa la proposta exposada caldrà valorar durant el següent 
curs acadèmic el resultat d’aquesta aplicació.   

Si el professor o professora o bé el departament de Tecnologia considera que la proposta 
realitzada és massa ambiciosa per aplicar-se de cop també hi ha l’opció d’aplicar només una 
part de les propostes. D’aquesta forma el rendiment obtingut i l’assoliment dels objectius serà 
menys destacat, però l’aplicació d’alguns dels projectes de forma individual també poden tenir 
un sentit positiu per treballar cap a la millora de la seguretat i la gestió de l’aula de Tecnologia 
del centre. 

Amb l’aplicació d’aquest treball l’alumne/a estarà a exposat a un menor nombre de riscos dins 
de l’espai de l’aula de Tecnologia. A partir dels projectes proposats l’alumnat podrà anar 
millorant en aspectes de seguretat i sostenibilitat i conscienciar-se en aquests dos camps.    

Amb l’elaboració dels murals i les fitxes de les eines amb l’aplicació Glogster els alumnes 
aprendran d’una forma divertida i amena tot allò relacionat amb les eines. Aprendran a saber a 
quina família pertany cada eina, quins usos tenen, les característiques pròpies de cadascuna 
d’elles, les seves normes d’ús i de seguretat, etc. Aquests conceptes convertiran als alumnes 
en uns bons coneixedors d’aquelles eines que tenen més a prop en el seu dia a dia. 

En el projecte de construcció d’un objecte senzill els alumnes dissenyaran algun estri que els 
ajudi a fomentar la prevenció i la gestió dins l’aula. Aquest fet implicarà una conscienciació 
important per part de l’alumne/a i ajudarà a desenvolupar la seva capacitat de resolució de 
problemes. 

Mitjançant la construcció d’un joc connector l’alumnat adquirirà una sèrie de coneixements 
relacionats amb l’electricitat i, a més a més, haurà d’aprofundir sobre algun aspecte de 
seguretat o sostenibilitat per tal de desenvolupar el joc. Com que tots els alumnes jugaran amb 
els jocs dels companys podran aprendre alguns conceptes importants de forma divertida.  

Amb el projecte basat en elaborar un vídeo o cartell de prevenció els alumnes treballaran d’una 
forma interdisciplinari els continguts d’edició de vídeo amb la prevenció i gestió a l’aula de 
Tecnologia. 

El projecte del concurs representarà una doble via de coneixement. Per una banda els alumnes 
aprendran a enfrontar-se a un problema específic i a trobar una solució òptima i original. I, per 
altra banda, el desenvolupament del concurs donarà lloc a l’alumnat a estudiar i adquirir nous 
coneixements sobre el tema principal de seguretat i gestió.  

Finalment, amb  el projecte consistent en la creació d’un bloc es treballaran els continguts de 
comunicació que pertoquen i els continguts específics necessaris per tal d’omplir el bloc amb 
informació interessant i innovadora.  

Les tres propostes realitzades basades en modificar alguns aspectes organitzatius de l’aula de 
Tecnologia ajudaran a millorar de forma notable el nivell de conscienciació de l’alumnat en el 
seu treball a l’aula de Tecnologia. En un primer instant aquest tipus de treball podrà sorprendre 
als alumnes, però ben aviat hauran integrat dins seu tots els coneixements i aspectes 
importants i els adquiriran com a propis i de forma natural en el seu dia a dia a l’aula de 
Tecnologia.   
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Conclusions 
L’objectiu principal del present TFM era aconseguir millorar la seguretat i la gestió a 
l’aula de Tecnologia del centre on vaig realitzar les pràctiques. Aquest objectiu es pot 
aconseguir seguint diferents estratègies. Després de valorar els diferents camins que 
tenia vaig triar aconseguir complir aquest objectiu mitjançant l’aplicació de diferents 
propostes de projectes que es durien a terme a l’aula.  

El motiu principal d’aquesta tria era dissenyar una forma innovadora per millorar en 
aquest aspecte. Per aconseguir-ho s’han creat una sèrie de projectes que es poden 
aplicar al llarg dels cursos de primer a tercer d’ESO.  

Després de l’anàlisi i l’estudi de la situació inicial en la que es trobava el centre vaig 
poder comprovar que hi havia algunes deficiències en aspectes com l’ús adient de les 
eines, una baixa conscienciació en aspectes de seguretat i sostenibilitat, la manca 
d’una normativa estricte, etc.  

Amb el rerefons d’aquests aspectes s’han creat una sèrie de projectes per realitzar 
amb l’alumnat. Aquests projectes representen una forma amena i, fins i tot divertida, 
d’aprendre com ha de funcionar una aula de Tecnologia d’una forma òptima. A més a 
més, la utilització d’aquestes activitats ens permetrà treballar en dos fronts. Per una 
banda es millorarà l’objectiu principal del TFM: millorar la seguretat i la gestió a l’aula 
de Tecnologia. I, per altra banda, també es treballaran altres continguts de l’etapa de 
l’Educació Secundària Obligatòria de primer a tercer. D’aquesta forma s’aconseguiran 
una sèrie de projectes interdisciplinaris.  

Les activitats triades per al present TFM han estat elaborats amb la intenció que siguin 
tasques basades en la resolució de projectes. D’aquesta forma s’integra el projecte 
tecnològic i s’aconsegueixen activitats que són interessants i amenes i que permetin a 
l’alumnat treballar els objectius didàctics i competències marcades d’una forma 
creativa i autònoma.  

El disseny dels projectes s’ha desenvolupat intentant que puguin ser aplicats de forma 
fàcil i pràctica al centre. Com ja s’ha comentat anteriorment, l’equip docent podrà triar 
en quin grau aplica les propostes plantejades. Si bé és cert que lo ideal seria realitzar 
una aplicació total, també podria aportar aspectes positius aplicar una part del projecte 
plantejat. 

Un aspecte primordial serà el fet de no aplicar aquests projectes d’una forma totalment 
aïllada. És important contextualitzar-los de forma correcte i que estiguin d’acord amb 
una forma d’actuar coherent amb l’equip docent i l’equip directiu del centre. D’aquesta 
forma s’aconseguirà canviar la mentalitat dels alumnes i educar-los sota uns valors 
basats en el respecte cap al medi ambient i la prevenció de riscos.  
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