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0. JUSTIFICACIÓ DE LA DESVIACIÓ 
 
Realitzada la consulta el passat 25 d’abril de 2012 a la Directora d’aquest Treball Fi de Màster 
(TFM) i a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), exposo en aquest apartat, que l’objectiu nº 7 
de la proposta de Treball Fi de Màster, “ Elaborar un plantejament de programació d’unitat 
pels diferents blocs curriculars de 3r d’ESO…” es desenvoluparà en la seva totalitat pel bloc 
curricular de les comunicacions. Es va valorar, que la realització dels plantejaments de 
programació d’unitat didàctica dels tres blocs curriculars generaria una càrrega de feina que 
superaria la finalitat d’aquest treball. La resta d’objectius, es desenvoluparan segons consta en 
la proposta. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La idea de fer aquest treball, va sorgir un dia en el centre educatiu en el que estava realitzant el 
Pràcticum. Durant una conversa amb el meu tutor de centre, aquest em va demanar de 
realitzar un recull de materials per a poder-los treballar en els blocs curriculars de 3r d’ESO 
atès que el llibre de text amb el que estaven treballant no s’acabava d’ajustar al Decret de 
Currículum 143/2007 de 26 de juny 1 i tampoc, encaixava en la tipologia de professorat de 
tecnologia i alumnat que formava part del centre. 
 

QUÈ PLANTEJO EN AQUEST TREBALL? 

Plantejo una proposta de treball que dóna resposta a la petició del meu tutor de centre i als 
objectius plantejats en aquest Treball Fi de Màster (TFM). 

• Recomano des de nous llibres de text per a treballar a 3r d’ESO, plantejo la 
programació didàctica del bloc curricular de les comunicacions del nivell de 3r d’ESO, 
plantejo diversos materials didàctics, com per exemple,  activitats d’aula, de taller, 
propostes de sortides, etc. El treball també tracta aspectes d’atenció a la diversitat  dins 
de les mateixes activitats o de forma general.  Diverses recomanacions o opinions 
docents s’han incorporat en els materials plantejats. A més a més, el treball contempla 
com a eina de millora continua uns qüestionaris de valoració de materials didàctics pel 
professor i per l’alumne amb la finalitat que puguin ajudar-nos a enriquir i millorar 
aquestes activitats. 

 

COM EL DESENVOLUPO? 

• Aquest treball, i tot el seu contingut, es desenvolupa en el marc de quatre àmbits, 
l’àmbit de la llei, concretat amb el Decret de Currículum 143/2007 de 26 de juny 1, 
l’àmbit del centre, concretat amb el Projecte Educatiu de centre 2, l’àmbit del 
departament de tecnologia, concretat amb el seu professorat, la seva realitat i els seus 
recursos, i l’àmbit dels grups classe, concretats amb els seus alumnes, la seva tipologia 
i la seva singularitat. 

• El present treball, parteix d’una fase de recull d’informació dels materials disponibles 
en el departament de tecnologia del centre 3 i es complementa amb un recull 
d’informació extern al centre, com són per exemple, altres llibres de text, consulta de 
webs especialitzades, etc.  

• El treball, també es nodreix de materials i continguts treballats en assignatures 
cursades durant la realització d’aquest Màster, així com, d’activitats i materials de 
creació pròpia.  
 
A partir de tots els materials didàctics analitzats, es genera una proposta de treball que 
dóna resposta als objectius d’aquest Treball Fi de Màster (TFM). 

 

QUAN L’HE REALITZAT? 

• S’ha realitzat en dues fases, una primera, que va des de mitjans de març fins a finals 
d’abril, on he treballat la definició i la contextualització de la situació que es planteja en 
el mateix. Una segona fase, que va des de finals d’abril a principi de juny, on he 
desenvolupat la proposta que dóna resposta als objectius d’aquest TFM. 
 

Aquest treball, pretén ser una eina pràctica i facilitadora de materials didàctics i recursos pel 
centre, pel departament de tecnologia, pels seus docents i per aquells professionals que com jo 
volem dedicar-nos a la docència. 
La feina realitzada, pretén establir una estructura mínima de materials didàctics a partir dels 
quals un docent pugui treballar, modificar i adaptar durant l’exercici de la seva tasca. 
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2.DEFINICIÓ I CONTEXT DE LA SITUACIÓ 
 
A partir de la petició realitzada pel meu tutor de centre, de realitzar un recull de materials per a 
poder-los utilitzar en els blocs curriculars de 3r d’ESO, vaig iniciar una fase de reflexió i anàlisi 
amb la finalitat de definir i contextualitzar la necessitat a la que havia de donar resposta. 
 
La proposta de treball que presento en aquest TFM, té en compte la normativa vigent en aquest 
moment, té en compte la realitat del centre, dels seus professionals i dels seus alumnes. Hi és 
d’acord amb aquesta realitat que prenc aquestes consideracions de partida per acotar el meu 
treball: 
 
a.- El departament de tecnologia del centre en el que he realitzat el Pràcticum, disposa d’una 
programació general de departament i d’una fitxa resum de la programació i avaluació per a 
cada nivell de l’ESO. En canvi, no disposa de cap plantejament de programació didàctica per 
als blocs curriculars i en particular, pels blocs curriculars del nivell de 3r d’ESO, àmbit de 
tractament d’aquest treball. 
 
En l’assignatura d’aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a la Secundaria I, impartida en 
el primer quadrimestre d’aquest Màster, se’ns va remarcar que la majoria de centres no 
disposaven de plantejaments de programacions didàctiques i que aquest fet, dificultava la 
impartició de la docència dels professors substituts o interins.  
 
b.- En el departament de tecnologia d’aquest centre, no acaben de trobar un llibre de text que 
els agradi, tot i que, disposen de varietat de llibres de text subministrats per les editorials.  
 
c.- En el departament de tecnologia, existeixen recursos i materials didàctics però aquests no 
han estat analitzats ni treballats amb deteniment per a poder-los utilitzar en els blocs curriculars 
de 3r d’ESO. 
 
d.- De la mateixa manera, he constatat que existeix una manca de recursos i eines bàsiques 
d’atenció a la diversitat en el departament de tecnologia que serveixin per acompanyar al 
professor en la seva docència diària.  
 
L’atenció a la diversitat, és un tret bàsic del nostre sistema educatiu i els docents com a part del 
sistema, han d’incorporar en la seva docència aquest aspecte. Han d’incorporar una atenció a 
la diversitat bàsica, com si fos el seu pilot automàtic i han de treballar conjuntament amb els 
departaments d’orientació de cada centre, en aquells casos que ho requereixin. 
 
e.- El factor temps, és un altre aspecte a tenir en compte. El meu tutor de centre, lamenta no 
disposar de temps per a poder aprofundir en la recerca i preparació de materials didàctics del 
nivell de 3r d’ESO. 
 
En conseqüència, atès tot l’exposat fins ara, atès el potencial existent en el centre i considerant 
les aportacions que un servidor pugui realitzar, els objectius que planteja aquest TFM són: 
 

1.- DONAR resposta, a la sol·licitud que m’ha realitzat el meu tutor de Pràcticum del centre 
docent en el que estic fent les pràctiques. 

 

2.- FER un recull d’activitats, projectes i sortides per a poder dur a terme a l’aula, a l’aula de 
tecnologia i fora del centre . 

 

3.- PROPOSAR activitats, projectes i sortides de creació pròpia o millorar-ne d’existents. 
 

4.- INCORPORAR aspectes d’atenció a la diversitat en les activitats, projectes i sortides que es 
recullin o proposin. 

 

5.- ADJUNTAR models de fitxes de valoracions d’activitats, projectes i sortides per a professors 
i alumnes. 
 

6.- ADJUNTAR si s’escau, pauta de recomanacions per al desenvolupament de les activitats, 
projectes i sortides que es recullin o proposin. 
 

7.- ELABORAR un plantejament de programació d’unitat, per als diferents blocs curriculars de 
3r ESO que incorporin els aspectes indicats en els objectius del 2 al 4. ( Veure punt 0, pàg 3) 



TFM-80573 Millora de materials didàctics i l’atenció a la diversitat per a treballar els blocs curriculars de 3r ESO     6 
 

2.1 Antecedents del centre 
 
Abans de començar a treballar en donar solució a la necessitat plantejada, cal introduir i situar 
breument, tots aquells aspectes de centre que es consideren bàsics com a aspectes previs a 
qualsevol plantejament de proposta de treball. 
 

2.1.1 Context del centre 
 
El centre d’educació secundaria, s’ubica al Vallès Occidental, dins de l’àrea metropolitana en 
un municipi d’uns 83.000 habitants, segons Padrón municipal a 1 de enero de 2011 del INE 4. 
Aquest centre fou el primer que es va construir al municipi a finals de la dècada dels 70, 
actualment existeixen 3 centres més de secundaria i cicles formatius. El centre és un 4/2 i el 
nivell socioeconòmic dels alumnes es mig-alt.  

 
El percentatge d’immigrants i/o nouvinguts és baix i per tant trobem la relació següent: 

• El 95% de l’alumnat és autòcton. 
• El 5% restant són alumnes immigrants d’origen sud-americà i de l’Europa de l’est 

majoritàriament tot i que hi ha algun magrebí. Aquests alumnes assisteixen a l’aula 
d’acollida i a l’aula oberta, si s’escau. 

 
L’organització de les hores de Tecnologia en el centre és, des de 1r a 3r de 2 h/ set, de les 
quals, una normalment és dedicada a l’aula per realitzar classes teòriques amb tot el grup 
classe i una altra desdoblada per a l’aula taller. 
 

2.1.2 Context dels grups classe 
 
Existeixen 4 grups classe en el nivell de 3r d’ESO, els quals presenten diferents nivells 
d’aprenentatge, sent 3r A el grup que presenta un nivell d’aprenentatge més ràpid, 3r B i C 
presenten un nivell d’aprenentatge normal i 3r D és el grup amb un nivell d’aprenentatge una 
mica més lent. Remarcar que funciona un Grup Petit ( de 16 alumnes) on van diversos alumnes 
dels grups de 3r B, 3r C i 3r D a realitzar les assignatures instrumentals. 

 
El número total d’alumnes aquest curs és de 117, repartits en: 

• Classe 3r A: 30 alumnes. No hi ha cap alumne al grup petit. 
• Classe 3r B: 31 alumnes. Sis alumnes participen del grup petit. 
• Classe 3r C: 30 alumnes. Quatre alumnes participen del grup petit. 
• Classe 3r D: 26 alumnes. Sis alumnes participen del grup petit. 

 
Segons les projeccions de les que disposa el centre en l’evolució del nombre d’alumnes per la 
propera dècada, es preveu un manteniment de les 4 línies existents actuals en el nivell de 3r 
d’ESO. 
 

2.1.3 Context del professorat del centre 
 
L’institut té una dotació assignada de 46,5 professors, tot i que actualment el centre disposa de 
50 professors que hi treballen. Aproximadament, un 80 % del professorat és funcionari. La 
mitjana d’edat del professorat del centre està al voltant dels 45 anys. 

 

2.1.4 Context del professorat de tecnologia 
 
El centre disposa d’un departament de tecnologia amb 4 professors, tots són funcionaris. Els 
professors tenen unes edats de 55, 50, 47 i 45 anys i dos d’ells fa més de 10 anys que treballen 
al centre. 
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2.1.5 Context d’infraestructures i noves tecnologies al centre 
 
El centre, disposa d’unes instal·lacions i equipament acceptables, millorables a nivell de 
dimensionament i correctes a nivell de manteniment. Totes les aules estan dotades de canons 
projectors, ordinador i pissarres tipus roller, i a tot el centre hi ha connexió a Internet wifi. Els 
canons projectors i el wifi són utilitzats normalment per bona part del professorat del centre tot i 
que la xarxa wifi dóna problemes de connexió i la seva velocitat no és estable ni regular. És 
dóna la paradoxa que al centre arriba la fibra òptica però en canvi la xarxa interna del centre 
presenta deficiències en l’instal·lació provocant un funcionament deficient de la xarxa. El centre 
disposa d’un carro mòbil amb 28 netbooks.  

 
El centre també disposa d’un sistema d’entorn educatiu ” Moodle” que és poc utilitzat pel      
professorat. Alguns professors disposen de blocs propis que utilitzen per a treballar amb els  
alumnes. Concretament, del Departament de Tecnologia podem resumir:Tots quatre utilitzen el  
canó projector. 

 Només un fa servir l’entorn virtual “Moodle”.  
 Un utilitza un bloc per a treballar amb els alumnes. 

Hi ha una aula de tecnologia d’un tamany que és aproximadament la meitat de l’aula de 
tecnologia del ICE que varem utilitzar quan estudiàvem  l’assignatura de Complements per a 
la formació disciplinar en tecnologia en el primer quadrimestre. L’aula disposa de 
l’equipament bàsic a nivell d’eines i maquinaria. Existeix una zona que fa la funció de 
magatzem però que no esta separada físicament de l’aula. L’aula de tecnologia té una 
capacitat per 20 alumnes aproximadament.  
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2.2 Antecedents curriculars del nivell de 3r d’ESO 
 
Un cop situats en els punts 2.1 a 2.1.4 els aspectes de centre vinculats a l’àmbit d’afectació 
d’aquest treball, cal també situar tots aquells aspectes curriculars que influeixin d’alguna 
manera en l’assignatura de Tecnologies del nivell de 3r d’ESO, d’acord amb el Decret de 
Currículum 143/2007 de 26 de juny 1. Els blocs curriculars i continguts que treballarà en major 
o menor mesura aquest treball són el de Màquines, mecanismes i estructures, el de projectes 
tecnològics i el de les comunicacions. 
 

2.2.1 Objectius curriculars de tecnologies a 3r d’ESO 
 

OBJECTIUS 
O1 Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees 

del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones 
individualment o col·lectiva. 

O2 Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament 
econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 

O3 
 

Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, 
conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma 
d’utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i 
construcció. 

O4 
 

Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, 
dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la 
seva idoneïtat. 

O5 Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 

O6 Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en 
l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de 
respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de 
seguretat. 

O7 
 

Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball 
habitual, així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els 
sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d’un problema 
concret o per a la representació i disseny d’objectes o processos. 

O8 
 

Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades 
amb la formació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el comerç, valorant 
fins a quin punt cobreixen les necessitats, i si ho fan d’una forma apropiada i segura. 

O9 Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, 
la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general. 

Taula 1. Objectius curriculars del nivell de 3r d’ESO 
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2.2.2 Contingut del currículum de tecnologies a 3r d’ESO 
 
CONTINGUTS  
BLOC CURRICULAR 1:  
LES COMUNICACIONS 

Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: 
telefonia, ràdio,sistemes de posicionament global, ordinador i 
televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 
Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de 
treballs individuals i de grup a Internet. 
Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant 
l'ordinador com a mitjà de comunicació en un espai real o 
virtual. 

BLOC CURRICULAR 2:  
MÀQUINES, 
MECANISMES I 
ESTRUCTURES 

Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un 
material mitjançant l'observació. 
Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal 
d'analitzar-ne els seus elements estructurals i els esforços a les 
que estan sotmeses. 
Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús de 
combustibles tradicionals i alternatius i del seu impacte en el 
medi. 
Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i 
transformació del moviment i anàlisi de la seva funció en 
diferents màquines. 
Utilització de simuladors per reproduir i entendre el 
funcionament de mecanismes i associacions d'ells, i determinar 
esforços i estabilitat d'estructures. 
Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que 
incloguin mecanismes i associacions de mecanismes per a 
realitzar una funció determinada. 

BLOC CURRICULAR 3:  
ELS PROJECTES 
TECNOLÒGICS 

Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés 
de recerca de solucions. 
Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i 
funcionalitat de l'objecte o procés; relació de materials, eines i 
maquinari necessari; estudi econòmic del projecte; planificació 
del procés de realització; avaluació del resultat;elaboració de la 
memòria. 
Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un 
projecte tècnic. 
Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la 
resolució de problemes i la presentació de la memòria. 
Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 
Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i 
economització. 
Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de 
màquines, eines i espais. 

Taula 2. Continguts curriculars dels blocs del nivell de 3r d’ESO 
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2.2.3 Criteris d’avaluació dels continguts curriculars 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Dissenyar i construir estructures que formin part d'un projecte tecnològic, tenint en compte 
aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 
Reconèixer la font i tipus d'energia que permet el funcionament de diferents mecanismes i 
màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic. 
Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents mecanismes de transmissió 
i transformació del moviment a partir de l'anàlisi i l'observació d'aquests en diferents màquines. 
Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció determinada 
dins d'un projecte tecnològic. 
Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar per la 
recerca d'informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'aquesta 
solució. 
Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una solució 
correcta tenint en compte criteris d'estalvi de recursos i respecte pel medi ambient tot seguint 
les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 
Publicar els treballs personals i de grup en format de pàgina web. 
Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància . 
Taula 3. Criteris d’avaluació dels blocs del nivell de 3r d’ESO 
 
 

2.2.4 Relació entre objectius, competències bàsiques i blocs curriculars 
 

El treball de les competències bàsiques recau en totes les matèries i la seqüenciació dels 
continguts que s’hi integren sols pot fer-se si abans s’identifiquen les connexions entre les 
competències i els seus objectius i entre els objectius i els blocs de contingut, tal com s’indica 
en les taules nº 4 i 5. Aquestes relacions les obtenim del document “Orientacions per al 
desplegament del currículum de Tecnologies 5 ”. 
 
OBJECTIUS RELACIONS ENTRE 

OBJECTIUS I 
COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
DE L’ETAPA 

O1 (e) (g) (h) (a) Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual 
 
(b) Competència artística i Cultural 
 
(c) Tractament de la informació i competència 
digital 
 
(d) Competència Matemàtica 
 
(e) Competència d’aprendre a aprendre 
 
(f) Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 
 
(g) Competència en el coneixement i la interacció 
amb el món físic 
 
(h) Competència social i ciutadana 

O2 (a) (e) (g) (h) 

O3 
 

(a) (d) (e) (g) 

O4 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

O5 
 

(a) (c) (d) (g) (h) 

O6 (b) (d) (e) (f) (h) 

O7 
 

(a) (c) (e) (f) 

O8 
 

(a) (c) (e) (f) (g) (h) 

O9 (e) (f) (g) (h) 

Taula 4. Relacions entre els objectius de la matèria i les competències bàsiques 
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CURS BLOCS CURRICULARS RELACIÓ AMB ELS 
OBJECTIUS DE LA 

MATÈRIA 

TERCER 
Les comunicacions (O1) (O3) (O7) (O8) (O9) 

Màquines, mecanismes i estructures (O1) (O2) (O3) (O4) (O5) (O6) (O9) 
Els projectes tecnològics (O2) (O4) (O5) (O6) (O7) 

Taula 5. Relacions entre els objectius de la matèria i els blocs de contingut de cada curs. 
 

2.2.5 Temporització de l’assignatura en el curs escolar 
 
D’acord amb la normativa vigent 1 , l’assignatura de Tecnologies té assignada 210 hores ha 
realitzar entre 1r d’ESO i 3r d’ESO. Les hores setmanals destinades a impartir classe d’aquesta 
assignatura serien de mitjana dues. Per tant, podríem disposar de 70 hores per a poder impartir 
docència de l’assignatura de Tecnologies en el nivell de 3r d’ESO. Aquesta dada caldrà 
confirmar-la amb la distribució horària que pugui realitzar cada centre i d’acord amb el calendari 
escolar aprovat per cada curs. 
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2.3 Antecedents didàctics i d’atenció a la diversitat 
 
De la mateixa manera que hem situat els aspectes de centre bàsics en el punt 2.1 i els 
aspectes curriculars necessaris en el punt 2.2, necessitem posar en context també els aspectes 
didàctics i d’atenció a la diversitat que hi puguin influir. El desenvolupament d’una proposta de 
treball en resposta al requeriment generat per aquest TFM, està afectat per aquests tres 
aspectes. 
 
 

2.3.1 Activitats d’ensenyament-aprenentatge 
 
Les activitats d’ensenyament d’aprenentatge que s’utilitzen en el nivell de 3r d’ESO en el 
departament de tecnologia del centre afectat per aquest TFM, són les següents: 

• Classes magistrals d’aula. Aquest tipus de metodologia és la més utilitzada 
actualment en aquest nivell. 

• Realització d’activitats relacionades amb el tema. Es treballen bàsicament activitats 
existents en el llibre de text de referència. 

• Visualització de vídeos relacionats amb el tema. Aquest recurs quasi no s’utilitza en 
aquest nivell. 

• Treball individual dels alumnes. Aquest recurs s’utilitza habitualment en aquest nivell. 
 

2.3.2 Recursos didàctics 
 
A nivell de recursos didàctics, durant el curs 2011-12, el professor utilitza els següents recursos 
per a treballar els diferents blocs curriculars d’aquest nivell. 
 
BLOC CURRICULAR AULA CLASSE AULA 

TECNOLOGIA 
SORTIDES 

Màquines, mecanismes 
i estructures. 

Apunts en paper del 
professor i DVD 
didàctic del llibre de 
text. 

Aula d’informatica No se’n realitzen. 

Els projectes 
tecnològics. 

Apunts en paper del 
professor. Projecte d’una 

barrera. 

No se’n realitzen. 

Les comunicacions. Apunts en paper del 
professor. No se’n realitzen. 

Taula 6. Recursos didàctics utilitzats en el centre per bloc curricular. 
 
 

2.3.3 Bibliografia utilitzada 
 
En el nivell de 3r d’ESO, el professor utilitza la següent bibliografia durant la impartició de la 
docència. 
 

• Llibre de text: ESO 3 TECNOLOGIA 3. Projecte Fluvià. 2007, Editorial Mc Graw Hill 6 
• Apunts en paper de generació pròpia. 
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2.4 Antecedents de Millora Continua 
 
En general, no és gaire habitual parlar de millora continua en el que respecta a la docència de 
l’ensenyament a secundaria. Només en aquells casos, on el centre disposa d’una certificació 
de gestió ISO, aquests tipus de conceptes acostumen a aparèixer i fins i tot a treballar-se en 
certa mesura. 
 
En relació aquest TFM, el centre amb el que he treballat, no disposa de cap mena de 
certificació. En canvi, podríem dir que el centre està treballant el tema de la millora continua 
dins de l’àmbit de la sostenibilitat a partir d’un TFM realitzat per una exalumne del Màster en 
formació del professorat de secundaria de la UPC ( TFM nº 64923, curs 2009-2010 7), “El pla 
mediambiental dins de l’institut”. 
 
Gràcies al treball realitzat per aquesta exalumne, en el centre es realitzen enquestes de 
periodicitat bianual amb la finalitat de millorar la sostenibilitat en el centre. Per contra, en un 
àmbit tant important com el de la didàctica, els seus materials i recursos, el centre no disposa 
d’eines per a treballar la millora continua durant el curs escolar. 
 
En aquest sentit, una de les finalitats d’aquest TFM serà incorporar eines de millora continua 
que puguin facilitar la tasca del professor alhora de valorar els materials didàctics utilitzats. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE TREBALL 
 

La proposta de treball comença amb un punt genèric dedicat al plantejament de possibles 
llibres de text per a treballar en el nivell de 3r d’ESO, ja que com hem vist en el punt 2b 
d’aquest treball, el departament de tecnologia del centre no acaba de trobar un llibre que 
s’ajusti a les seves necessitats. 
 
Posteriorment, la proposta de treball desenvolupa àmpliament el bloc curricular de Les 
Comunicacions i d’una forma més acotada el blocs curriculars de Màquines, Mecanismes i 
Estructures i el del Projecte Tecnològic. 
 
El bloc de Les Comunicacions, contempla des del plantejament d’una possible programació 
d’unitat didàctica, fins al recull d’ 11 materials didàctics existents, com són, projectes, activitats 
online i recursos audiovisuals. Cada material recollit, disposa d’un apartat de plantejament del 
mateix i d’una recomanació o opinió docent. 
 
El bloc de les comunicacions també contempla un punt de millora de materials didàctics 
existents o creació de nous materials, on podem trobar, 2 materials millorats i 6 materials de 
nova creació. Cada material millorat o de nova creació, disposa d’un apartat de plantejament 
del mateix, objectius, competències bàsiques treballades, organització, materials, seqüenciació, 
atenció a la diversitat i avaluació de l’activitat. 
 
El bloc del Projecte Tecnològic, contempla un recull de 5 materials didàctics existents, com 
són, projectes, activitats d’aula i recursos audiovisuals. Els materials recollits, disposen com ja  
he comentat en el bloc anterior d’un apartat de plantejament del mateix i d’una recomanació o 
opinió docent. 
 
Respecte a la millora de materials didàctics existents o creació de nous materials, en aquest 
bloc, podem trobar, 2 materials de nova creació. Aquests materials disposen també d’un 
apartat de plantejament del mateix, objectius, competències bàsiques treballades, organització, 
materials, seqüenciació, atenció a la diversitat i avaluació de l’activitat. 
 
El bloc de Màquines, Mecanismes i Estructures contempla un recull de 4 materials didàctics 
existents, com són, projectes, activitats online i un simulador amb el seus corresponents 
plantejaments i les seves recomanacions o opinions docents. 
 
En aquest bloc, trobem 1 material de nova creació amb els seus corresponents apartats, com 
en els dos blocs precedents. 
 
Posteriorment, es desenvolupa un punt que tracta aspectes d’atenció a la diversitat per a 
cadascun dels apartats inclosos en la proposta de treball d’aquest TFM.  És a dir, es relaciona 
l’atenció a la diversitat amb el plantejament de llibres de text, amb el plantejament d’una 
programació d’unitat didàctica, amb la cerca i recull de materials didàctics de cada bloc 
curricular, amb la millora i creació de nous materials didàctics i fins i tot es relaciona l’atenció a 
la diversitat amb l’àmbit de la Millora Continua. 

Finalment, s’introdueix un punt d’eines de Millora Continua que pugui servir per a facilitar la 
tasca del professor alhora de valorar els materials didàctics utilitzats i puguin servir també per a 
recollir opinions dels alumnes. 
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3.1 Plantejament de llibres de text 
 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat en aquest treball, el departament de tecnologia del 
centre no acaba de trobar un llibre que s’ajusti a les seves necessitats. Per aquest motiu, i 
vinculat al títol d’aquest TFM “ Millora de materials didàctics i l’atenció a la diversitat per a 
treballar els blocs curriculars de 3r ESO”, he realitzat un senzill anàl·lisi de diferents llibres de 
Tecnologia per al nivell de 3r d’ESO. 
 
Els criteris de selecció de llibres de text que he utilitzat, són els que he après i treballat en 
l’assignatura d’Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundaria II durant el 
segon quadrimestre d’aquest Màster. Els criteris de selecció són tres, el criteri legislatiu, el 
criteri pedagògic i el criteri del professorat. 
 
CRITERI LEGISLATIU , aquest criteri té en compte l’adequació dels temes i les programacions 
desenvolupades amb la legislació vigent.  
 
Editorial Títol Edició Currículum 
Mc Graw Hill Tecnologia 3. Editorial McGrawHill. Projecte 

Fluvia 6 
2007 No s’adapta 

La Galera ESO Tecnologia 3 8 2007 S’adapta 
Teide Tecnologies 3 9 2007 S’adapta  
Castellnou Tecnologies 3r eso. Editorial Castellnou 10 2007 S’adapta 
Casals Tecnologies 3. Editorial Casals 11 2011 S’adapta 
Edebe Tecnologies 3ESO 12 2011 No s’adapta 
Taula 7. Llibres de text i adequació a la lesgilació vigent. 
 

Justificació: 

Mc Graw Hill: No s’acaba d’ajustar al currículum. El bloc del Projecte tecnològic no està 
plantejat. 

Llibre de nivell massa elevat per alumnes de 3r d’ESO. En canvi, es recomana aquesta editorial 
per a utilitzar-la en el nivell de 4t d’ESO i Batxillerat, ja que s’ajusta a la tipologia d’alumnat del 
centre i al nivell exigit per aquests cursos. 

Edebe: No s’ajusta al currículum. El bloc de màquines i mecanismes no es planteja 
adequadament i s’afegeixen unitats d’electrònica, automatismes i residus que no es 
contemplen en el currículum. 

No es recomana aquesta editorial per a utilitzar-la en el centre. 

 
CRITERI PEDAGÒGIC , aquest criteri té en compte l’adequació del material seleccionat a les 
característiques del nostre alumnat i del nostre centre.  
 
Editorial Títol Adequació material alumnat-centre 
La Galera ESO Tecnologia 3 8 Llibre senzill i amb continguts bàsics. Massa senzill 

per utilitzar-lo amb la tipología d’alumnat del centre. 
Teide Tecnologies 3 9 Llibre massa infantil per a utilitzar-lo en tots els nivells 

de l’ESO. 
Castellnou Tecnologies 3r eso. Editorial 

Castellnou 10 
Llibre amb un nivell normal, adequat per utilitzar-lo 
amb la tipología d’alumnat del centre. 

Casals Tecnologies 3. Editorial 
Casals 11 

Llibre amb un nivell normal, adequat per utilitzar-lo 
amb la tipología d’alumnat del centre. 

Taula 8. Llibres de text i adequació a les característiques del nostre alumnat i del nostre centre. 
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Justificació: 

La Galera: Es recomana la seva utilització en grups de reforç o grups de ritme lent. 

Teide: Es podria plantejar el seu ús per als nivells de 1r i 2on d’ESO. 

CRITERI PROFESSORAT , aquest criteri té en compte l’adequació del material a les 
preferències del professorat.  
 
Editorial/Títol Aspectes a valorar 
Castellnou/ Tecnologies 
3r eso. 10 

• Llibre “prim”: el seu contingut s’adapta a les hores setmanals de 
la matèria i es pot impartir en un curs.  

• Combina activitats teòriques, de càlcul i pràctiques. 
• Proporciona  material digital complementari per a l’alumnat i 

pels docents en format pdf i Word. 
Casals/Tecnologies 3 11 • Libre “gruixut”: el seu contingut contempla més matèria de la 

que es pot impartir en un curs.  
• Combina activitats teòriques, de càlcul i pràctiques. 
• Proporciona  material digital complementari per a l’alumnat i 

pels docents en format pdf i Word. 
Taula 9. Llibres de text i criteris a valorar pel professorat. 

Plantejaria per a treballar a 3r d’ESO, els llibres de les editorials Castellnou i Casals. El 
professor hauria de decidir amb quina tipologia de llibre voldria treballar, amb un llibre “prim” o 
“gruixut”. 
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3.2 Plantejament de programacions didàctiques 
 

En resposta a l’objectiu nº 7 de la proposta de Treball de Fi de Màster presentada i d’acord amb 
el punt 0 d’aquest treball “ Justificació de la desviació ”, he realitzat el plantejament de la 
programació didàctica del bloc curricular de Les Comunicacions corresponent al nivell de 3r 
d’ESO. 
 
Tal i com he après durant el primer quadrimestre del Màster, en l’assignatura Aprenentatge i 
ensenyament de la tecnologia a secundaria I, el plantejament de programació didàctica que 
he realitzat, recull els objectius, els continguts, les competències específiques de l’àrea i les 
competències bàsiques, els criteris d’avaluació, aspectes referents a l’atenció a la diversitat i la 
seqüenciació i temporització de les sessions.  
 
La programació d’unitat didàctica plantejada, és una entre les possibles i contempla 11 
sessions teòriques de classe. La graella de la programació, està dividida en 2 taules 
diferenciades, la taula nº 10 recull els objectius, continguts, etc, i la taula nº 11 recull la 
seqüenciació de les sessions, amb les propostes d’activitats, la tipologia d’activitats, 
l’organització del grup classe, el temps previst, els recursos necessaris i l’aula on es 
desenvoluparà l’activitat. 
 
En la taula nº 10, es codifiquen els continguts (CO) amb la simbologia CO1 a CO13 i els criteris 
d’avaluació (CA), amb la simbologia CA1 a CA9. 
 
En la taula nº 11, en la columna de tipus d’activitat, es vincula cada contingut i cada criteri 
d’avaluació, amb els que són aplicables en cada activitat. Un altre aspecte que podrem 
observar en la taula nº 11, són les cel·les de color taronja. Aquestes incorporen activitats 
proposades en aquest TFM. Es fa referència al punt i pàgina on podem localitzar les activitats. 
 
La resta d’activitats plantejades en aquest en aquest TFM relatives al bloc de Les 
Comunicacions, serien aplicables a la programació de l’unitat didàctica plantejada modificant i 
adaptant els apartats que ho requerissin. 
 
De la mateixa manera, qualsevol plantejament de les programacions didàctiques dels altres dos 
blocs curriculars del nivell de 3r d’ESO, podrien realitzar-se agafant com a pauta la graella 
plantejada en aquest punt.  
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Nº OBJECTIUS CONTINGUTS ( CO1 - CO13) COMPETÈNCIES 
DE L’ÀREA BÀSIQUES 

1 
Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a 
distància i reflexionar sobre el seu ús i abús. 

Tipus de comunicació a distància. 
Funcionament bàsic. Valoració sobre la importància i l’ús que se’n fa. 
Realització d’un dossier dels temes. 

Adquirir coneixements sobre objectes, processos, 
sistemes i entorns tecnològics. 
 
Anàlisi d’objectes i sistemes tècnics des de diferents 
punts de vista. 
Conèixer com s’han dissenyat i construït els elements 
que els formen i quina funció desenvolupen dins el 
conjunt, facilitant el seu ús i conservació. 
 
Identificar problemes rellevants, realitzar observacions i 
manipulacions, formular-se preguntes i obtenir respostes 
aplicant el coneixement teòric i empíric disponible. 
 
Adquirir competències per fer un ús responsable dels 
recursos, tenir cura del medi, practicar un consum 
racional i vetllar per la pròpia salut i la dels altres com a 
elements clau de la millora de la qualitat de vida de les 
persones. 
 
Desenvolupar  valors i criteris ètics 
associats a la ciència i a la tecnologia, dins l’objectiu 
d’educar per una ciutadania responsable en una societat 
amb un component tecnocientífic cada vegada més 
complex i exigent. 
 
Valorar la informació i la comunicació com a fonts de 
comprensió i transformació de l’entorn en un món 
globalitzat. 

Competència comunicativa,     lingüística i 
audiovisual. Mitjançant la realització d’una 
presentació oral sobre un sistema de comunicació. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb 
el món físic. Mitjançant la realització d’activitats en 
totes les sessions. 
 
Competència d’aprendre a aprendre. Mitjançant la 
realització d’una presentació oral sobre un sistema 
de comunicació, l’anàlisi d’objectes  i el treball  en 
grups heterogenis. 
 
 
Tractament de la informació i competència digital. 
Mitjançant la realització d’una presentació oral 
sobre un sistema de comunicació.  
 
 
Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
Mitjançant la realització d’una presentació oral 
sobre un sistema de comunicació i el treball  en 
grups heterogenis. 
 
 
 

2 Utilitzar la simbologia i el llenguatge tècnic adient. Simbologia i llenguatge tècnic. 
Realització taula de simbologia i llenguatge tècnic. 

3 Analitzar les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques. Comunicacions alàmbriques i inalàmbriques. 
Classificació de les comunicacions Alàmbriques/Inalàmbriques. 

4 Reflexionar sobre l’ús responsable de les comunicacions. Reflexió sobre l’ús responsable de les comunicacions. 

5 Conèixer el procés de la comunicació i la telecomunicació i els canals de 
transmissió. 

La necessitat de la comunicació i el seu procés tecnològic. Procés de 
telecomunicació i canals de transmissió. 

6 Reconèixer els cables de telecomunicacions: de parells, coaxial i de fibra 
òptica. Conèixer els emissors, repetidors i receptors. 

Identificació de canals de transmissió, visualitzar mostres físiques de 
cables de telecomunicacions. Emissors, repetidors i receptors. 

7 Aprendre els parametres bàsics i el càlcul de les Ones electromagnètiques Ones electromagnètiques, elements, característiques. 

8 Comprendre la funció d’antenes i satèl·lits de comunicació i localitzar antenes 
en el municipi. 

Funció d’antenes i satèl·lits de comunicació. 
Reflexió sobre l’ús i abús dels satèl·lits. 

9 Conèixer i comprendre la funció del telègraf i del teletip. El telègraf i el teletip: quina funció van tenir ? 
Utilització d’un telègraf. 

10 Conèixer i comprendre la comunicació auditiva. L’amplificació de so. La 
telefonia analògica o digital i la telefonia mòbil. 

La comunicació per telèfon. Identificació de les parts d’un telèfon. La 
xarxa de telefonia mòbil. Valoració de l’ús que se’n fa. El so. 

11 Conèixer i comprendre la ràdio. La modulació, les emissores i la freqüència. La ràdio; característiques i funcionament. Ones electromagnètiques. 
 

12 Conèixer i comprendre la televisió. La càmera, el receptor i el so en la 
televisió. La televisió digital. 

La televisió. La càmera, el receptor i el so en la televisió. La televisió 
digital. 

13 Conèixer i comprendre Internet, la seva cobertura en el municipi i reflexionar 
sobre el seu ús i abús. 

Internet. Elaboració d’un mapa del municipi amb la cobertura d’Internet, 
velocitats, cost, etc. Valoració de l’ús que se’n fa. 

METODOLOGIA: Les classes es dividiran en dos parts, una primera part de teoria i una segona part de exercicis, debats o activitats. Al 
començar cada sessió es farà un breu recordatori del que es va veure en la sessió anterior. Les activitats que es comencin a classe i no 
s’acabin s’hauran d’acabar a casa. Atesa la tipologia de grup es treballarà força en grups heterogenis i en parelles com a mesura per 
atendre la diversitat en el grup classe. Es treballarà majoritàriament a l’aula ordinària. Es treballarà per a que les classes siguin dinàmiques 
i participatives. (*) Llibre de text 1 / Tecnologia 3r ESO Mc Graw Hill.  Llibre de text 2 / Tecnologia 3 ESO Casals. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIONS AMB ALTRES ÀREES 

CA1 
CA2 
CA3 
CA4 
CA5 
CA6 
CA7 
 
CA8 
 
CA9 
 

Conèixer els tipus de comunicació a distància i fer una valoració dels mateixos. 
Utilitzar la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 
Conèixer i saber classificar les comunicacions Alàmbriques/Inalàmbriques. 
Expressar l’opinió sobre l’ús responsable de les comunicacions. 
Saber explicar el procés de la comunicació i la telecomunicació i els canals de transmissió. 
Reconèixer tipus de cables,  les seves característiques i els emissors, repetidors i receptors. 
Comprendre la funció d’antenes i satèl·lits de comunicació i saber localitzar antenes de telefonia 
mòbil. 
Conèixer i comprendre la funció del telègraf, teletip, telèfon fixa i mòbil, fax, radio, televisió i 
Internet. Ones electromagnètiques. 
Ser capaç de calcular període, freqüència i longitud d’ona. 
 
Conceptes 55 % / 25 % Examen Parcial + 30 % Examen final. 
Procediments 30 % / 10 % Presentació oral + 15 % taller + 5 % deures. 
Actitud 15 %. / 5% Presentació oral + 5 % taller + 5 % aula ordinària. 

Totes les àrees: Utilització dels recursos TIC  
Matemàtiques: Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i 
processos de mesura. Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer 
estimacions raonables 
Ciències de la naturalesa: Anàlisi d’algun procés d’elaboració de materials d’ús quotidià. Discussió 
sobre els aspectes a tenir en compte per minimitzar l’impacte en el medi del procés de producció o 
del seu ús.  Valoració de l’estalvi  de materials. Ús de normes de seguretat. 
Llengües:Comprensió i participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals.  
Ciències socials: Anàlisi de la interacció entre l’entorn, la tecnologia i la societat. 

 Taula 10. Plantejament programació didàctica bloc Les Comunicacions. Objectius, Continguts, Competències, Criteris d’Avaluació. 
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SESSIÓ ACTIVITATS TIPUS ACT. ORGANITZACIÓ TEMPS RECURSOS AULA 

Sessió 1 

1.- Presentació i funcionament de les classes. 
2.- Introducció del tema ( continguts i criteris d’avaluació) 

Aprenentatge 
CO1/CO2 Grup classe 10 min Vídeoprojector 

Presentació power point 

Aula Ordinària 

3.- Activitat introductòria. “ Activitat de les targetes”. Veure Activitat d’aula 1, pag 36 
a.- Penseu una paraula o concepte que us vingui al cap sobre les comunicacions. 
b.- Anoteu la paraula o concepte en el full de paper que us han donat. 
c.- Posada en comú de les paraules i conceptes. 

Aprenentatge 
CO1/CO2 

Individual/Debat en 
grup 10 min 

Vídeoprojector 
Presentació power point 
Targetes de color 

4.- Visualitzar vídeo “ Visual History of Telecommunications”. Veure Àudiovisual 4 i 5, pag 
24-25 

Aprenentatge 
CO1/CO2 Grup classe 15 min Youtube/USB/Vídeoprojector 

5.- Activitat vinculada al vídeo.  
d.- Anoteu en un full 5 sistemes de comunicació que s’hagin comentat en el vídeo.  
e.- Anoteu ara, 3 sistemes de comunicació que no s’hagin comentat en el vídeo. 
f.- Quin sistema de comunicació considereu que ha estat més important per al desenvolupament 
de la nostre societat ?  Explica els motius. 

Aprenentatge 
CO1/CO2 Per parelles 10 min 

Vídeoprojector 
Presentació power point Dossier 
alumnes 

6.-Explicació activitat per casa. ( Individual) 
g.-Fes un esquema cronològic, indicant qui va ser l’inventor i en quin any es van inventar els 
següents aparells ( ordena’ls cronològicament): Telèfon fix, fax, telèfon mòbil, telègraf, ràdio, 
televisió i Internet. 

Avaluable 
CA1/CA2 Grup classe 5 min 

Vídeoprojector 
Presentació power point  
Dossier alumnes 
Llibre Mc Graw Hill / Tema 5 

Sessió 2 

1.- Recordatori classe anterior. 
2.- Correcció deures. 

Aprenentatge 
 Grup classe 10 min Videoprojector 

Presentació power point 

Aula Ordinària 

3.- Explicació sobre la necessitat de la comunicació, definició de informació, el procés 
tecnològic de la comunicació. Definició de comunicació. Comunicació 
Unidireccional/Bidireccional. 

Aprenentatge 
CO5 Grup classe 15 min Videoprojector 

Presentació power point 

4.- Activitats relacionades amb la teoria. Veure Activitat d’aula 3, pag 38 
a.- Imagineu-vos que hem de fer un concurs per grups sobre el tema de les comunicacions i heu 
de fer preguntes a un altre grup. Prepareu 5 preguntes sobre el que varem veure la sessió 
anterior i sobre el que hem vist avui per poder-les fer en aquest concurs.  

Avaluable 
CA1/CA2/CA5 Grup heterogeni 4 

alumnes 

10 min Llibre Mc Graw Hill / Tema 5 
Dossier alumnes 

5.- Realització de preguntes entre grups.  Aprenentatge 
CO1/CO2 10 min Dossier alumnes 

Full en blanc 
6.- Explicació activitats per casa.  
b.- Busqueu i anoteu a la llibreta el significat de les paraules telecomunicació, cable, ona 
electromagnètica, inalàmbric i alàmbric. 

Avaluable 
CA2 Grup classe 5 min 

Vídeoprojector 
Presentació power point 
Dossier alumnes 

Sessió 3 

1.- Recordatori classe anterior. 
2.- Recollir deures. 

Aprenentatge 
 Grup classe 10 min Videoprojector 

Presentació power point 

Aula Ordinària 

3.- Explicació sobre canals de transmissió d’informació, amb fils, tipus i exemples de cables. 
sense fils, antenes, ones. Avantatges-Inconvenients sistema de transmissió d’informació amb i 
sense fils. 

Aprenentatge CO2/CO3 
CO6/CO7 

Grup classe 20 min 
Presentació power point 
Fotocòpies presentació 
Videoprojector 

4.- Activitats relacionades amb la teoria. Veure Activitat d’aula 2, pag 37 
a.- Relacionar imatges de cables amb l’explicat en la teoria. 
b.- Relacionar imatges d’antenes amb l’explicat en la teoria. 
c.- Tocar cables físics i relacionar amb l’explicat en la teoria. 

Avaluable 
CA2/CA3/CA6/CA8 

Grup heterogeni 4 
alumnes 15 min 

Videoprojector  
Presentació power point 
Mostres de cables físics. 

5.-Explicació activitat per casa.  
d.- Visualitzar quin tipus d’antena tenim a casa nostre, fer-li una foto i dir de quin tipus és. 
e.- Definir Telecomunicació. 
f.- Buscar què és i tipus existents de: Antena repetidora o repetidors, Satèl·lit artificial. 

Avaluable 
CA6/CA8 Grup classe 5 min 

Vídeoprojector 
Presentació power point 
Dossier alumnes 

Taula 11. Plantejament programació didàctica bloc Les Comunicacions. Seqüenciació de les sessions. 
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SESSIÓ ACTIVITATS TIPUS ACT. ORGANITZACIÓ TEMPS RECURSOS AULA 

Sessió 4 

1.- Recordatori classe anterior. 
2.- Recollir deures. 

Aprenentatge 
 Grup classe 10 min Videoprojector 

Presentació power point 

Aula Ordinària 

3.- Explicació sobre ones electromagnètiques, definició, elements que formen part d’una ona, 
càlcul de freqüència, conversió d’unitats, càlcul de la longitud d’ona. 

Aprenentatge 
CO7 Grup classe 

20 min Presentació power point 
Fotocòpies presentació 
Videoprojector 

4.- Activitats relacionades amb la teoria.  
a.- Determinar la freqüència de les 4 ones visualitzades en el power point. 
b.- Converteix a Hz els següents valors:30 kHz,300 MHz,30 GHz,3,5 kHz,0,9 MHz,2,2 GHz 
c.- Converteix a kHz següents valors:108000000 Hz,300 MHz,30 GHz,3500 Hz,0,9 MHz, 
2,2GHz  
d.- Calcula el període i la longitud d’ona de les ones de ràdio FM de RAC105 que emet a una 
freqüència de 105 MHz.  

Aprenentatge 
CO7 Per parelles 20 min 

Presentació power point 
Fotocòpies presentació 
Videoprojector 

5.- Activitat per casa. Veure Activitat d’aula 5, pag 40 
a.- Fer grups de 4 persones per realitzar un treball sobre un tema vinculat a les comunicacions i 
que s’haurà de realitzar presentació oral del mateix. 

Aprenentatge CO9/CO10 
CO11/CO12/CO13 
 

Grup classe 5 min 
Videoprojector 
Presentació power point 
Fotocòpies pauta treball. 

Sessió 5 

1.- Examen parcial sessions 1 a 4. Part test. 
 

Avaluable 
 Grup classe 15 min Examen tipus test de creació 

pròpia. 

Aula Ordinària 
2.- Examen parcial sessions 1 a 4. Part exercicis. Avaluable Grup classe 30 min Examen exercicis de creació 

pròpia. 
3.- Plantejament de treballs en grup. Veure Activitat d’aula 5, pag 40 
a.- Reunió per grups. 
b.- Resolució dubtes plantejament del treball. 

Aprenentatge CO9/CO10 
CO11/CO12/CO13 
 

Per grups 5-10 min Fotocòpies pauta treball. 

Sessió 6 

1.- Recordatori classe anterior. 
2.- Activitat de consolidació. Càlcul Període i longitud d’ona. 

Aprenentatge 
CO7 Grup classe 15 min Videoprojector 

Presentació power point 

Aula Ordinària 

3.- Activitat d’ampliació. Càlcul longitud d’ona microones i apantallament de l’aparell. 
4.- Explicació sobre els metalls i les seves propietats d’apantallament. Les ones i les seves 
dificultats de penetrar metalls. Exemple microones. 

Aprenentatge 
CO7 Grup classe 20 min 

Presentació power point 
Fotocòpies presentació 
Videoprojector 

5.- Activitat ampliació microones. (Grup) 
 

Avaluable 
CA9 

Grup heterogeni 4 
alumnes 10 min 

Presentació power point 
Fotocòpies presentació 
Videoprojector 

6.-Explicació sobre el so, característiques, velocitat, freqüències. 
7.- Activitat ampliació. Càlcul distància del so d’un tro respecte la visualització d’un llamp. 
       

Aprenentatge 
CO10 
 

Grup heterogeni 4 
alumnes 10 min 

Presentació power point 
Fotocòpies pauta treball 
Videoprojector 

Taula 11. Plantejament programació didàctica bloc Les Comunicacions. Seqüenciació de les sessions. 
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SESSIÓ ACTIVITATS TIPUS ACT. ORGANITZACIÓ TEMPS RECURSOS AULA 

Sessió 7 

1.- Explicació sobre el que es farà durant la sessió. Veure Audiovisual 1, pag 34 
2.- Visualització del vídeo “ celulares si causan cáncer alerta OMS” 

Aprenentatge 
CO10/CO4 Grup classe 10 min Videoprojector / USB 

Presentació power point 

Aula Ordinària 

3.- Qüestionari sobre el vídeo.  
4.- En paral·lel mentre omplen el qüestionari, recollir treballs en grup 

Avaluable 
CA4 Grup heterogeni 4 

alumnes 

10 min Presentació power point 
Qüestionari vídeo. 
Videoprojector 

5.- Repartir text sobre informe de la OMS i respondre preguntes sobre el text. 
a.- Treballar a partir d’un text els efectes sobre la salut de les ones i els camps electromagnètics. 
  

Avaluable  
CA4 

Grup heterogeni 4 
alumnes 15 min 

OMS. Nota descriptiva 193. 
Juny 2011.  
Preguntes sobre text. 

6.- Omplir qüestionari individual sobre l’ús del mòbil. 
 Aprenentatge CO4 Grup classe 5 min Qüestionari individual. 

 
7.- Decidir ordre de presentacions grupals. 
8.- Repartir examen parcial i resoldre dubtes. Aprenentatge ….. Grup classe 15 min Videoprojector  

Presentació power point  

Sessió 8 

1.- Presentació treballs en grup. Veure Activitat d’aula 5, pag 40 
a.- Telègraf / b.- Televisió / c.-  Internet  Avaluable CA8 Per grups 40 min Videoprojector 

Presentació power point 

Aula Ordinària 
2.- Comentari general dels treballs presentats 
b.- Coavaluació realitzada pels alumnes. ( a realitzar durant les presentacions) Aprenentatge 

 Grup classe 5 min 
Videoprojector 
Presentació power point 
Full d’avaluació. 

3.- Continuació treball telefonia mòbil sessió anterior. 
c.- Debat a classe. 

Aprenentatge 
 Grup classe 15 min Videoprojector 

Presentació power point 

Sessió 9 

1.- Presentació treballs en grup. Veure Activitat d’aula 5, pag 40 
a.- USB / Wifi. / b.- Telefon Mòbil / c.-  Xarxes Socials. Avaluable 

CO8 Per grups 40 min 
Videoprojector 
Presentació power point 
 

Aula Ordinària 2.- Comentari general dels treballs presentats 
b.- Coavaluació realitzada pels alumnes. ( a realitzar durant les presentacions) Aprenentatge 

 Grup classe 5 min 
Videoprojector 
Presentació power point 
Full d’avaluació. 

3.- Comentar el que farem en la propera classe. 
e.- Mesurar velocitat Internet a casa a partir d’un test online a la xarxa. 

Aprenentatge 
CO13 Grup classe 15 min Videoprojector 

Presentació power point 

Sessió 10 

1.- Explicació sobre Internet. Les xarxes sense fils. Càlcul de velocitats i temps de descàrrega. 
 

Aprenentatge 
CO13 Grup classe 25 min 

Videoprojector 
Presentació power point 
Fotocòpies presentació 

Aula Ordinària 2.- Activitats relacionades amb la teoria.  
a.- Càlcul de velocitats i temps de descàrrega. Avaluable CA8 Grup heterogeni 4 

alumnes 15 min Full d’avaluació. 

3.- Revisió del que entra a l’examen final. Aprenentatge 
 Grup classe 10 min Videoprojector 

Presentació power point 

Sessió 11 

1.- Examen parcial sessions 6 a 10. Part test. 
 

Avaluable 
 Grup classe 15 min Examen tipus test de creació 

pròpia. 
Aula Ordinària 2.- Examen parcial sessions 6 a 10. Part exercicis. Avaluable Grup classe 30 min Examen exercicis de creació 

pròpia. 
3.- Valoració de la docència realitzada i de l’experiència. Aprenentatge Grup classe 5-10 min  

Taula 11. Plantejament programació didàctica bloc Les Comunicacions. Seqüenciació de les sessions. 
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3.3 Cerca i recull de materials didàctics 
 

3.3.1 Bloc curricular: Les comunicacions 
 
Aquest punt, conté un recull d’ 11 materials didàctics existents vinculats al bloc curricular de les 
comunicacions de 3r d’ESO. El recull consta d’un projecte, 3 activitats online i 7 recursos 
audiovisuals o vídeos. 
Cada material didàctic disposa, d’un apartat de plantejament i d’un apartat de recomanació o 
opinió docent. 
 

3.3.1.1 Projectes 
 

PROJECTE 1 RECULL 
Títol Construcció d’una ràdio sense piles 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Tecnologies 3r eso. Ed. Castellnou. Pag 102-105 10 

Taula 12. Projecte 1. Construcció d’una ràdio sense piles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.2- ACTIVITATS ONLINE 
 
 

3.3.1.2- Activitats online  
 

ONLINE 1 RECULL 
Títol Webquest. Els mòbils, les seves radiacions i la salut de les persones. 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Xtec. Ateneu, materials i recursos per a la formació. 13 

Web http://weib.caib.es/Recursos/mobils_webquest/webquest_mobils/index.html 
Taula 13. Activitat Online 1. Webquest. Els mòbils, les seves radiacions i la salut de les persones. 

Plantejament:  Es planteja un treball en grups cooperatius per a realitzar durant 6 sessions 
d’una hora per a sensibilitzar als alumnes sobre els possibles efectes negatius sobre la salut de 
l’ús dels mòbils. El treball en grups cooperatius és una metodologia que ens permet treballar 
l’atenció a la diversitat. 
En aquesta webquest, podem trobar la guia didàctica de l’activitat amb la temporització, 
objectius i rúbrica d’ avaluació. 
 
Recomanació/Opinió docent: Idea interessant però de duració excessiva. Es recomana 
adaptar l’activitat i reduir les sessions. 
 
 

 

Plantejament: Activitat que té com a finalitat la 
construcció d’una ràdio sense piles.  

 Recomanació/Opinió docent: Projecte senzill, on 
trobem especificats els materials i eines necessàries, 
les diferents fases del procés constructiu, un apartat 
d’observacions i millores i un apartat de qüestions.  

No disponible la guia didàctica. 

Nota: Veure projecte millorat en punt  3.4.1.1, pag 30. 

 

Imatge 1. Esquema de la ràdio construida. 

http://weib.caib.es/Recursos/mobils_webquest/webquest_mobils/index.html
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ONLINE 2 RECULL 
Títol Webquest. Les comunicacions a distància. 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Xtec. Ateneu, materials i recursos per a la formació. 14 

Web http://webquest.xtec.cat/ee2008/comunicacions_a_distancia/1_index_WQ_DVM.html 
Taula 14. Activitat Online 2. Webquest. Les comunicacions a distància. 
 

Plantejament: Es planteja un treball en grups per a realitzar durant 8 sessions d’una hora per a 
la creació d’una webquest sobre les comunicacions a distància. En aquesta webquest, podem 
trobar la guia didàctica de l’activitat amb la temporitizació, organització, espais, materials, 
continguts, competències bàsiques, objectius i avaluació. 
 
Recomanació/Opinió docent: Activitat innovadora que a partir de la creació d’una webquest 
treballa dos dels continguts curriculars del bloc de les comunicacions, la creació i edició de 
continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de grup a Internet i l’anàlisi de 
les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de posicionament 
global, ordinador i televisió. Cal vetllar per a realitzar una formació prèvia del docent sobre la 
creació de webquest. 
 

ONLINE 3 RECULL 
Títol Webquest. Navega per Internet amb tota seguretat. 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Xtec. Ateneu, materials i recursos per a la formació. 15 

Web http://webquest.xtec.cat/httpdocs/internet/index.htm 
Taula 15. Activitat Online 3. Webquest. Navega per Internet amb tota seguretat. 
 
Plantejament: Es planteja un treball en grups de 3 alumnes per a treballar la seguretat a 
Internet. Aquesta activitat planteja 6 activitats, relatives a l’ús del messenger/xat, virus, 
pornografia, spams, etc. Cada activitat disposa de diversos links amb informació 
complementaria sobre el tema ( textos i vídeos). En aquesta webquest, podem trobar la guia 
didàctica de l’activitat amb una introducció,  objectius generals i específics i una proposta 
d’avaluació amb les seves rúbriques.  
 
Recomanació/Opinió docent: Aquesta webquest està pensada inicialment pel primer cicle de 
secundaria, però un cop analitzat el contingut de la webquest i les seves activitats opino que es 
pot treballar perfectament a 3r d’ESO. En la webquest no es planteja cap temporització de 
l’activitat per aquest motiu proposo una temporització de 3 sessions de 1 hora cadascuna i 
utilitzar el recurs del treball per casa si l’activitat requerís més temps. 
 

3.3.1.3- Recursos audiovisuals 
 

AUDIOVISUALS 1 RECULL 
Títol Satèl·lits de telecomunicacions 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Audiovisuals Edu3.cat. 16 

Web http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17050 
Taula 16. Recursos audiovisuals 1. Satèl·lits de telecomunicacions. 

Plantejament: Vídeo en català de 4 min, on es tracta el tema dels satèl·lits de 
telecomunicacions i la seva relació amb els sistemes de comunicació. També parla de les ones 
electromagnètiques, les òrbites dels satèl·lits i els Canals de telecomunicacions. 
 
Recomanació/Opinió docent: Vídeo educatiu i pedagògic per introduir el tema dels satèl·lits 
de telecomunicacions i la seva funció en la comunicació humana. 

http://webquest.xtec.cat/ee2008/comunicacions_a_distancia/1_index_WQ_DVM.html
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/internet/index.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17050
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AUDIOVISUALS 2 RECULL 
Títol El telèfon mòbil 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Audiovisuals Edu3.cat. 17 
Web http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17041 
Taula 17. Recursos audiovisuals 2. El telèfon mòbil 

 
Plantejament: Vídeo en català de 3 min, on es presenta el telèfon mòbil com a eina de 
socialització. També s’estudia el funcionament i les seves aplicacions. 
 
Recomanació/Opinió docent: Vídeo educatiu i pedagògic per introduir el tema del telèfon 
mòbil i la seva funció en la comunicació humana. Especialment indicat per a observar com era 
la telefonia mòbil a finals de la dècada dels 90 inici 2000. Ens pot servir per parlar de l’evolució 
que ha tingut aquest element en una dècada.  
 
 

AUDIOVISUALS 3 RECULL 
Títol Com es fabrica una memòria USB. 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Xtec.Recursos TIC pel professorat / youtube. 18 

Web Xtec: http://blocs.xtec.cat/ticb7/category/tecnologia 
Youtube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g_6mMFmes1s 

Taula 18. Recursos audiovisuals 3. Com es fabrica una memòria USB. 

 
Plantejament: Vídeo en anglès de 8 min, on es visita la fàbrica de USB de la marca Kingston i 
es pot observar el procés de fabricació d’un USB des de l’inici fins a l’embalatge.  
 
Recomanació/Opinió docent: Recurs que es pot utilitzar com activitat d’ampliació per treballar 
sistemes d’emmagatzematge d’informació. 
 
 

AUDIOVISUALS 4 RECULL 
Títol Visual History of telecommunications. Summit 2009 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Youtube. 19 
Web http://www.youtube.com/watch?v=aBuAujwygLw 

Taula 19. Recursos audiovisuals 4. Història visual de les telecomunicacions. 

 
Plantejament: Vídeo en anglès de 10 min, on es realitza un viatge pel món de les 
telecomunicacions des del telègraf fins a Internet.  
 
Recomanació/Opinió docent: Recurs interessant per introduir el tema de les comunicacions 
en la primera sessió de la unitat didàctica. Vídeo amè, dinàmic, amb ritme i molt visual. 
L’anglès s’utilitza lleugerament en la part inicial del vídeo, en la resta del vídeo només 
apareixen alguns apunts cronològics de forma escrita en aquest idioma. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17041
http://blocs.xtec.cat/ticb7/category/tecnologia
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g_6mMFmes1s
http://www.youtube.com/watch?v=aBuAujwygLw
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AUDIOVISUALS 5 RECULL 

Títol Historia de las telecomunicaciones ( Séptimas jornadas Ingenieria en     
telecomunicaciones UCAB 2009) 

Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Youtube. 20 
Web http://www.youtube.com/watch?v=lQB165gTAek&feature=fvwrel 
           Taula 20. Recursos audiovisuals 5. Història de les telecomunicacions. 

 
Plantejament: Vídeo en castellà de 11 min, on es realitza un viatge pel món de les 
telecomunicacions des del telègraf fins a Internet.  
 
Recomanació/Opinió docent: Recurs interessant per introduir el tema de les comunicacions 
en la primera sessió de la unitat didàctica.. Vídeo amè  i molt visual. El viatge pel món de les 
telecomunicacions es realitza usant parts de pel·lícules com a fil conductor. 
 
 

AUDIOVISUALS 6 RECULL 

Títol “Celulares si causan cáncer alerta, OMS, riesgo parecido al Plomo y Cloro” 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Youtube. 21 
Web http://www.youtube.com/watch?v=ID4gFAg21nU&feature=fvsr 
           Taula 21. Recursos audiovisuals 6. OMS i riscos per la salut. 

 
Plantejament: Vídeo en castellà de 2 min, on es parla d’una declaració de la OMS de juny 
2011 que cataloga les ones electromagnètiques del telèfon mòbil com a potencialment 
cancerígenes.  
 
Recomanació/Opinió docent: Recurs interessant per a plantejar un debat sobre l’ús i abús de 
la telefonia mòbil i els seus possibles efectes negatius sobre la salut. Aquest recurs es pot 
utilitzar en la sessió que treballi la telefonia mòbil.  
 
 
 

ÀUDIOVISUALS 7 RECULL 

Títol “Taller de ondas electromagnéticas: Unidades de medida” 
Bloc curricular Les comunicacions 
Font de consulta Youtube. 22 
Web http://www.youtube.com/watch?v=QpcdS0KRcdk 
Taula 22. Recursos audiovisuals 7. Elements que formen una ona electromagnètica. 

 
Plantejament: Vídeo en castellà de 8 min, on s’explica de forma didàctica els elements que 
formen part d’una ona electromagnètica, freqüència, període, longitud d’ona, amplitud i la 
velocitat.  
 
Recomanació/Opinió docent: Recurs interessant per a utilitzar com a reforç en la sessió que 
es treballin les ones electromagnètiques o per encarregar com a tasca per fer a casa.  
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lQB165gTAek&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=ID4gFAg21nU&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=QpcdS0KRcdk
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3.3.2 Bloc curricular: El Projecte Tecnològic 
 

Aquest punt, conté un recull de 5 materials didàctics existents vinculats al bloc curricular del 
Projecte Tecnològic de 3r d’ESO. El recull consta d’un projecte, d’una activitat d’aula i de 3 
recursos audiovisuals o vídeos. 
Cada material didàctic disposa, d’un apartat de plantejament i d’un apartat de recomanació o 
opinió docent. 

3.3.2.1- Projectes 
 

PROJECTE 1 RECULL 
Títol Dissenyar un estoig 
Bloc curricular El projecte tecnològic 
Font de consulta Tecnologies 3r eso. Ed. Castellnou. Pag 78-79. 10 

Taula 23. Projecte 1. Disseny d’un estoig. 
 

Plantejament: Activitat que té com a finalitat crear un objecte seguint les pautes del disseny 
industrial. 
 

Recomanació/Opinió docent: Projecte senzill, on trobem especificats els materials i eines 
necessàries, les diferents fases del procés constructiu, un apartat d’observacions i millores i un 
apartat de qüestions. Activitat interessant per a que els alumnes treballin el valor de les coses 
atesa la situació socioeconòmica actual, i recuperin l’esperit i valors de generacions que ens 
han precedit. No disponible la guia didàctica. 

3.3.2.2- Activitat d’aula 
 

ACTIVITAT AULA 1 RECULL 
Títol Anàlisi d’objectes 
Bloc curricular El projecte tecnològic 
Font de consulta Tecnologies 3. Editorial Casals. Pag 16-17. 11 

Taula 24. Activitat d’aula 1. Anàlisi d’un objecte quotidià. 
 

Plantejament: Activitat que té com a finalitat analitzar diversos aspectes d’un objecte quotidià. 
 

Recomanació/Opinió docent: Activitat pràctica que es pot desenvolupar a l’aula ordinària. En 
aquesta activitat es realitza l’anàlisi d’un assecador de mà seguint la metodologia de l’anàlisi 
d’objectes. En l’activitat s’explica el procediment general que s’ha de seguir. No disponible la 
guia didàctica. 

3.3.2.3- Recursos audiovisuals 
 

ÀUDIOVISUALS 1 RECULL 
Títol Proyecto Tecnológico: El huevo. 
Bloc curricular El projecte tecnològic 
Font de consulta Youtube. 23 

Web http://www.youtube.com/watch?v=g5oveOPGYCg 
Taula 25. Recursos audiovisuals 1.  El projecte tecnològic 
 

Plantejament: Vídeo en castellà de 6  min aprox., on s’expliquen les diferents fases del 
projecte tecnològic a partir de la realització d’un projecte per part d’alumnes del “ Colegio 
Menesiano Santo Domingo de la Calzada. 
 

Recomanació/Opinió docent: Vídeo que ens pot servir per a introduir el tema del Projecte 
Tecnològic entre els alumnes. Opino que pot ser un bon vídeo perquè és un vídeo entre iguals, 
és a dir, apareixen alumnes com ells realitzant un projecte tecnològic, fet que els pot ajudar a 
comprendre. 

http://www.youtube.com/watch?v=g5oveOPGYCg
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ÀUDIOVISUALS 2 RECULL 
Títol El projecte SIIUR- De SIIUR a l’Smart City. 
Bloc curricular El projecte tecnològic 
Font de consulta Youtube. 24 

Web http://www.youtube.com/watch?v=RfDltnzgYFA 
Taula 26. Recursos audiovisuals 2.  El projecte  tecnològic i les Smart City.  

 
Plantejament: Vídeo en català de 7 min aprox., on es parla d’un projecte vinculat a les 
oportunitats que ens ofereixen les Smart Cities.  
 
Recomanació/Opinió docent: Vídeo molt apropiat per treballar el concepte del projecte 
tecnològic i de les Smart Cities en aquest centre. La ciutat on pertany el centre està començant 
a realitzar proves pilots de recursos vinculats a les Smart Cities. Aquest vídeo vincula als 
alumnes amb un tema de la vida real, del present i del futur que els comença a envoltar i del 
que ells formaran part. 
 
 

ÀUDIOVISUALS 3 RECULL 
Títol SECE Telegestión Alumbrado Público- Smart Cities 
Bloc curricular El projecte tecnològic 
Font de consulta Youtube. 25 

Web http://www.youtube.com/watch?v=D53cmEdAwR4&feature=related 
Taula 27. Recursos audiovisuals 3.  El projecte  tecnològic i l’exemple d’una empresa privada. 

 
Plantejament: Vídeo en castellà de 2 min aprox. de l’empresa SECE, on es parla dels 
conceptes de Telegestió de l’enllumenat públic i de les Smart Cities.  
 
Recomanació/Opinió docent: Vídeo interessant per a realitzar alguna activitat d’ampliació, un 
cop ja s’ha treballat el concepte del projecte tecnològic amb els alumnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RfDltnzgYFA
http://www.youtube.com/watch?v=D53cmEdAwR4&feature=related
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3.3.3 Bloc curricular: Màquines, Mecanismes i Estructures 
 
Aquest punt, conté un recull de 4 materials didàctics existents vinculats al bloc curricular de 
Màquines, mecanismes i estructures de 3r d’ESO. El recull consta d’un projecte, 2 activitats 
online i una proposta de simulador. 
Cada material didàctic disposa, d’un apartat de plantejament i d’un apartat de recomanació o 
opinió docent. 

3.3.3.1- Projectes 
 

PROJECTE 1 RECULL 
Títol Modelant el moviment 
Bloc curricular Màquines, mecanismes i estructures 
Font de consulta Tecnologies 3r eso. Ed. Castellnou. Pag 30-33. 10 

Taula 28. Projecte  1.  Construcció d’un mecanisme. 

 
Plantejament: Activitat que té com a finalitat construir un element de transmissió de moviment 
que ens permetrà experimentar relacions de velocitat i potència. 
 

Recomanació/Opinió docent: Projecte assequible, on trobem especificats els materials i 
eines, les diferents fases del procés constructiu, un apartat d’observacions i millores i un 
apartat de qüestions. Bona activitat per a que els alumnes elaborin en parelles, un objecte que 
els ajudi a comprendre com es transmet el moviment en un dispositiu. Estimo que són 
necessàries 4 sessions de 1 hora per a poder desenvolupar aquest projecte. No disponible la 
guia didàctica. 

3.3.3.2- Activitats online  
 

ONLINE 1 RECULL 
Títol El motor de gasolina. 
Bloc curricular Màquines, mecanismes i estructures. 
Font de consulta Edu365.cat. 26 

Web http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/motor/index.htm 
Taula 29. Activitat Online  1.  Funcionament del motor de gasolina. 

 
Plantejament:  Pàgina de material didàctic on es descriu la composició i el funcionament d’un 
motor de gasolina. En aquesta web, podem trobar una guia pel professorat i activitats 
d’aprenentatge dinàmiques i amb qüestionari.  
 
Recomanació/Opinió docent: Bon material per a treballar el motor de gasolina.  
 

ONLINE 2 RECULL 
Títol Web de C. Capell sobre Politges, Corrioles i Engranatges. 
Bloc curricular Màquines, mecanismes i estructures. 
Font de consulta Xtec.cat. 27 

Web http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/ 
Taula 30. Activitat Online  2.  Funcionament de Poliitges, Corrioles i engranatges. 

 
Plantejament:  Web de material d’aprenentatge i activitats relacionades amb les politges, 
corrioles i engranatges.  
 
Recomanació/Opinió docent: Recurs interessant i força complert per a treballar el tema dels 
mecanismes i la transmissió de moviment. Les explicacions van acompanyades d’exemples 
dinàmics per a poder experimentar. 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/motor/index.htm
http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/
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3.3.3.3- Simuladors 
 

SIMULADORS 1 RECULL 
Títol West Point Bridge Designer 
Bloc curricular Màquines, mecanismes i estructures. 
Font de consulta West Point Bridge Designer Contest. 28 

Web http://bridgecontest.usma.edu/ 

Taula 31. Simulador  1.  Construcció de ponts online. 

 
Plantejament:  Programa gratuït de simulació d’estructures. 
 
Recomanació/Opinió docent: Programa adequat per al nivell de 3r d’ESO. L’únic inconvenient 
que cal considerar és que l’idioma d’ús és l’anglès. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bridgecontest.usma.edu/
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3.4 Millora de materials didàctics existents i/o creació de nous materials. 
 

3.4.1 Bloc curricular: Les comunicacions 
 
Aquest punt, conté un recull de 8 materials didàctics de nova creació o millorats de ja existents 
vinculats al bloc curricular de les comunicacions de 3r d’ESO. El recull consta d’un projecte, 
d’un recurs audiovisual o vídeo, d’una sortida i de 5 activitats d’aula. 
Cada material disposa d’una guía didàctica simple on podem trobar, el plantejament de 
l’activitat, objectius, competències bàsiques, organització de l’activitat, materials, seqüenciació, 
temporització, atenció a la diversitat i una proposta de criteris d’avaluació d’acord amb els 
indicadors establerts en el centre. 
 

3.4.1.1- Projectes 
PROJECTE 1 MILLORA 

Títol Construcció d’una ràdio sense piles 

Unitat Les comunicacions 

Font de consulta Tecnologies 3r eso. Ed. Castellnou. Pag 102-105. 10 

Taula 32. Projecte Millorat  1. Construcció d’una ràdio sense piles. 

 
Plantejament:  
 

 

 

 

 

Objectius de l’activitat: 

• Construir un aparell de comunicació senzill. 
• Utilitzar materials quotidians i reutilitzats. 
• Treballar de forma cooperativa 

 

Competències bàsiques: 

Competències comunicatives: 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Es treballa mitjançant el diari 
de grup i el recull fotogràfic.  

 
Competències metodològiques: 

• Competència d’ aprendre a aprendre: Els alumnes han d’aprendre a treballar en grup 
i a interpretar les instruccions donades per a construir la ràdio.  
 

• Competència matemàtica: Els alumnes han de realitzar càlculs i unitats de mesura 
per a poder realitzar el projecte. 

 
Competències personals: 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal: Els alumnes han d’interpretar 
correctament el rol assignat en benefici del grup. 
 

 

L’activitat vol apropar a l’alumnat al món de les 
comunicacions i a l’origen de la ràdio. Un cop 
finalitzada l’activitat, els alumnes seran capaços de 
construir una ràdio senzilla a partir de materials 
quotidians i materials reutilitzats mitjançant un treball en 
grup cooperatiu. 

 

Imatge 2. Esquema de la ràdio construida. 
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Competències específiques per conviure i habitar el món: 

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Els alumnes poden 
vincular la ràdio que han construit, un objecte real, amb la els conceptes vistos en les 
sessions de teoria. 
 

• Competència social i ciutadana: Els alumnes poden reflexionar sobre les projectes 
que podem realitzar reutilitzant materials. La relació amb la resta de membres del grup 
els prepara pel treball en equip.  

 
Organització: Activitat plantejada per a treballar a l’aula taller en grups de 2 a 4 alumnes amb 
la finalitat que treballin de forma cooperativa, assignant rols i aportant al grup els seus 
coneixements i destreses. Els grups es formaran varies sessions abans de començar la 
pràctica, les suficients per a que els grups disposin de tots els materials necessaris. Cada dia 
s’haurà de registrar en un diari de grup la feina realitzada pel grup, especificant les tasques 
realitzades per cada membre. El recull de dades ha d’anar acompanyat de suport fotogràfic. 

Materials: El llistat de materials el podem trobar en el llibre Tecnologies 3r eso. Ed. Castellnou. 
Pag 102. 10 

Seqüenciació: 

1. Introducció de la pràctica. 
2. Repartir el format i pauta dels diaris de grup. 
3. Iniciar el procés constructiu. 
4. Posada en marxa. 
5. Observacions i millores. 
6. Presentació dels diaris de grup. 

Temporització: L’activitat es realitzarà a les hores de taller amb el grup desdoblat i està 
pensada per a desenvolupar-se en 4 sessions. 

Sessió 1  

 
• Introducció a la 

pràctica. 
• Repartir el format dels 

diaris de grup. 
• Iniciar el procés 

constructiu. 
• Generar diari de grup i 

recull fotogràfic. 
 

Sessió 2:  

 
• Procés constructiu. 
• Generar diari de 

grup i recull 
fotogràfic. 

 

Sessió 3 

 
• Finalització Procés 

constructiu. 
• Generar diari de grup i 

recull fotogràfic. 
 

Sessió 4:  

 
• Posada en marxa 
• Observacions i 

millores. 
 

Observació: Els diaris de grup es poden finalitzar a casa i lliurar durant la sessió següent. 
Taula 33. Projecte Millorat  1. Temporització. 

 

Atenció a la diversitat: 

Aquesta activitat es planteja treballar mitjançant la metodologia de grups cooperatius i per 
aquest motiu s’assignaran rols als membres del grup.  

Rols plantejats: 

• Cronometrador: s’ocupa d’anotar els temps dedicació de cada operació ( p.ex: 
envernissar la fusta) 
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• Preparador de material: s’ocupa de tenir preparat el material i les eines necessàries 
per a poder realitzar cada operació. 

• Fotògraf i anotador del diari: s’ocupa de realitzar fotos de com es realitza cada 
operació i deixar constància en el diari de grup. 

Nota:  
1.- En grups de 4 persones, es pot dividir el rol de fotògraf i anotador del diari. 
2.- Cada sessió, els alumnes han de representar un rol diferent. No poden repetir rols. 
 
Avaluació de l’activitat: 
Continguts % Absolut 

(nota final) 
Elements avaluables % relatiu 

Projecte 

Procediments 30% construcció i posada en marxa de la ràdio. 7,5% 
valoració del diari de grup. 7,5% 

Actitud 15% comportament de l’alumne. 5% 

Taula 32. Projecte Millorat  1. Avaluació de l’activitat. 
 

3.4.1.2- Sortides 
SORTIDA 1 NOVA 

Títol Torre de Collserola 

Unitat Les comunicacions 

Font de consulta Societat Torre de Collserola. 29 

Web  http://www.torredecollserola.com/ 
Taula 33. Sortida Millorada  1. Torre de Collserola. 
 

Plantejament: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius de l’activitat: 
• Apropar a l’alumnat al món de les comunicacions i a les seves infraestructures. 
• Explicar el funcionament d’una torre de comunicacions i la seva gestió. 
• Reflexionar sobre la vinculació entre telecomunicacions i creixement econòmic i els 

impactes sobre el medi. 
• Treballar de forma cooperativa 

Relació amb altres assignatures: Aquesta sortida es podria organitzar i realitzar 
conjuntament amb el departament de Ciències Socials atesa la vinculació curricular existent 
entre ambdues. 

 

La sortida vol apropar a l’alumnat al món de les comunicacions 
i a les infraestructures que són necessàries per al seu 
funcionament. Un cop finalitzada la sortida els alumnes hauran 
de ser capaços de conèixer tipus d’infraestructures de 
comunicació, així com el seu funcionament. També podran 
reconèixer variables que vinculen telecomunicacions i 
creixement econòmic.  
Per una altre banda, podran analitzar com afecten aquestes 
infraestructures en el medi, relleu i  en el paisatge. La sortida 
es desenvoluparà mitjançant un treball en grup cooperatiu. 

Imatge 2. Torre de Collserola 

http://www.torredecollserola.com/
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Competències bàsiques: 

Competències comunicatives: 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Es treballa mitjançant el 
dossier de grup i el recull fotogràfic.  

 
Competències metodològiques: 

• Competència d’ aprendre a aprendre: Els alumnes han d’aprendre a treballar en grup 
i a interpretar les instruccions donades per a realitzar les activitats. 
  

Competències personals: 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal: Els alumnes han d’interpretar 
correctament el rol assignat en benefici del grup. 

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Els alumnes poden 
vincular els conceptes i infraestructures treballats en la unitat didàctica amb un objecte 
real. 

• Competència social i ciutadana: Els alumnes poden reflexionar sobre l’afectació que 
tenen les telecomunicacions en la nostre vida quotidiana i sobre la societat.  

 
Organització: Sortida plantejada de tot el dia per a treballar a la Torre de Collserola i en el seu 
entorn. Es treballarà en grups de 3 alumnes amb la finalitat que treballin de forma cooperativa, 
assignant rols i aportant al grup els seus coneixements i destreses. Els grups es formaran 
varies sessions abans de començar la pràctica. D’aquesta manera els alumnes podran realitzar 
una activitat prèvia per situar en context la sortida. Els alumnes hauran de realitzar un dossier 
de la sortida, on haurà de constar el material de l’activitat prèvia, el material de l’activitat del dia 
de la sortida, les reflexions i conclusions del grup i les tasques realitzades per cada membre del 
grup durant la durada de l’activitat. El recull de dades ha d’anar acompanyat de suport 
fotogràfic. 

Activitats a realitzar: 

Activitat sessió prèvia: Omplir qüestionari sobre la informació disponible en la web 
http://www.torredecollserola.com/ 

Activitats dia sortida:  

• Activitat d’orientació i situació de llocs de Barcelona des del Mirador. 
• Visita guiada per a grups. 
• Activitat identificació de sistemes de comunicació i elements estructurals. 
• Activitat de reflexió sobre les telecomunicacions, desenvolupament econòmic, impacte 

en el medi. 
• Reportatge fotogràfic. 

 
Seqüenciació: 

1. Introducció de la sortida i creació de grups. 
2. Informar sobre la pauta de realització del dossier. 
3. Realització activitat prèvia. 
4. Sortida. 
5. Visita guiada per a grups. 
6. Realització activitats dia sortida. 
7.- Reflexions i conclusions de grup. 
8.- Lliurament Dossier. 
 

http://www.torredecollserola.com/
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Temporització: La sortida es planteja de tot el dia i es recomana realitzar-la a finals del segon 
trimestre o durant el tercer trimestre amb dos grups classe com a màxim o 60 
alumnes aprox.  

Sessió 1  

Preparatòria 

 

• Introducció de la 
sortida i creació de 
grups. 

• Informar sobre la pauta 
de realització del 
dossier. 

• Realització activitat 
prèvia. 

Dia 2:  

Sortida 
• Realització 

activitats dia 
sortida. 

• Reflexions i 
conclusions de 
grup. 
 

Observació: Els dossiers de grup es poden finalitzar a casa i lliurar durant la sessió 
següent. 

Taula 34. Sortida Millorada  1. Temporització. 
 
Atenció a la diversitat: 

Aquesta activitat es planteja treballar mitjançant la metodologia de grups cooperatius i per 
aquest motiu s’assignaran rols a cada membre del grup.  

Rols plantejats: 

• Cronometrador: s’ocupa de controlar els temps per a que cada activitat es realitzi amb 
el temps previst.  

• Coordinador de grup: s’ocupa d’explicar l’activitat que toca realitzar a la resta del 
grup, el que es demana i el que han de fer per a realitzar-la. Es el responsable del 
material del grup. 

• Reporter Fotogràfic: s’ocupa de realitzar fotos de la sortida per a poder-les introduir 
en el dossier. 

Avaluació de l’activitat: 

Continguts % Absolut 
(nota final) 

Elements avaluables % relatiu 
Projecte 

Procediments 30% valoració del dossier de grup. 10% 

Actitud 15% comportament de l’alumne. 5% 

Taula 35. Sortida Millorada  1. Avaluació de l’activitat. 
 

3.4.1.3- Recursos audiovisuals 
ÀUDIOVISUALS 1 MILLORA 

Títol “Celulares si causan cáncer alerta, OMS, riesgo parecido al Plomo y Cloro” 

Unitat Les comunicacions 

Font de consulta Youtube. 21 

Web http://www.youtube.com/watch?v=ID4gFAg21nU&feature=fvsr 

Taula 36. Recursos audiovisuals  1. Els telefons mòbils i els possibles efectes sobre la salut. 
 
Plantejament: Vídeo que ens serveix com a punt de partida per iniciar reflexions al voltant dels 
potencials efectes negatius sobre la salut de les persones de la telefonia mòbil. 

Un cop finalitzada l’activitat, els alumnes coneixeran les problemàtiques socials vinculades a la 
telefonia mòbil.  

http://www.youtube.com/watch?v=ID4gFAg21nU&feature=fvsr
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Objectius de l’activitat: 
• Reflexionar sobre l’ús i abús de la telefonia mòbil en la nostre vida quotidiana i en la nostre 

societat. 
• Explicar les problemàtiques socials vinculades aquest sistema de comunicació. 
• Treballar de forma cooperativa 

Competències bàsiques: 

Competències comunicatives: 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Es treballa responent uns 
qüestionaris de forma escrita i participant en un debat de forma oral.  

 
Competències metodològiques: 

• Competència d’ aprendre a aprendre: Els alumnes han d’aprendre a treballar en grup 
i a interpretar les instruccions donades per a omplir els qüestionaris. 

Competències personals: 
 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal: Els alumnes han de participar en el 
debat final de l’activitat. 

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Els alumnes poden 
relacionar el treballat en l’activitat amb l’ús quotidià que fan ells del mòbil.  
 

• Competència social i ciutadana: Els alumnes poden reflexionar sobre l’ús 
responsable de la telefonia mòbil i l’afectació que poden tenir aquests sistemes de 
comunicació en la nostre vida quotidiana i sobre la societat.  

 
Organització: Activitat a realitzar en una sessió a l’aula ordinària. Es començarà treballant de 
forma individual omplint un qüestionari 1 sobre el vídeo visualitzat. Posteriorment, es passarà a 
treballar en grups de 4-5 amb la finalitat de completar les respostes del alumnes relatius al 
qüestionari. Un cop finalitzat el primer qüestionari, es repartirà als alumnes la nota descriptiva 
nº 193 de l’ OMS titulada “ Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos móviles” i 
hauran de respondre un segon qüestionari relatiu al text de l’OMS. 

Finalitzat el segon qüestionari, es realitzarà una posada en comú sobre les preguntes 
contestades en els dos qüestionaris donant origen a un debat sobre dels potencials efectes 
negatius sobre la salut de les persones de la telefonia mòbil. 

Per finalitzar, es lliurarà als alumnes un qüestionari 3 individual sobre l’ús que fan del telefon 
mòbil. 
 
Activitats a realitzar: 

• Activitat Qüestionari 1: Sobre el vídeo. Veure annex A1. 
• Activitat Qüestionari 2: Sobre el text de l’OMS. Veure annex A1. 
• Activitat Qüestionari 3: Sobre l’ús que fas del mòbil. Veure annex A1. 

 
Seqüenciació: 

1. Introducció de l’activitat. 
2. Visualització del vídeo. 
3. Repartir qüestionari 1 sobre el vídeo. (individual) 
4. Visualització del vídeo. 
5. Treball per grups. 
6. Repartir text de la OMS i qüestionari 2 sobre el text. (grupal) 
7.- Posada en comú preguntes qüestionaris. 
8.- Repartir qüestionari 3 individual sobre l’ús del mòbil. ( individual) 
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Temporització: L’activitat es realitzarà durant una sessió de 1 hora. 

Atenció a la diversitat: Aquesta activitat es realitzarà en grups heterogenis. El professor 
passarà per tots els grups observant el funcionament dels grups i reforçant els aspectes que 
consideri. 

Avaluació de l’activitat: 

Continguts % Absolut 
(nota final) 

Elements avaluables % relatiu 
Projecte 

Actitud 15% 
comportament de l’alumne. 1,5% 

realització qüestionaris ( 0,5 + 0,5 + 0,5 %) 1,5% 
Taula 37. Recursos audiovisuals  1. Avaluació de l’activitat. 

3.4.1.4- Activitats d’aula 
 

ÀCTIVITAT AULA 1 NOVA 

Títol Activitat de les targetes de colors 

Unitat Les comunicacions 

Font de consulta Creació pròpia 
Taula 38. Activitat d’aula  1. Paraules vinculades a les comunicacions. 
 
Plantejament: Activitat inicial que ens serveix com a punt de partida per a situar als alumnes 
en el tema dels sistemes de comunicació. Els alumnes han d’anotar en una targeta, una 
paraula o varies que se’ls acudeixin i vinculin al tema de les comunicacions.  
 
Objectius de l’activitat: 
• Diferenciar dos àmbits vinculats a les comunicacions, l’àmbit dels sistemes de comunicació 

i l’àmbit de tot el relacionat i vinculat a les comunicacions. 
• Introduir als alumnes en el tema de les comunicacions. 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Es treballa omplint unes 
targetes de forma escrita vinculada a una possible justificació oral de la mateixa.  
 

Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Els alumnes poden 
relacionar les seves aportacions, amb la de la resta de companys i amb les del 
professor sobre el tema de les comunicacions..  
 

Organització: Activitat a realitzar a l’aula ordinària.El professor reparteix una targeta a cada 
alumne. Cada fila d’alumnes rep una targeta del mateix color. Per tant, hi hauran tants colors 
com files. Els alumnes han d’anotar la paraula vinculada a les comunicacions en la seva 
targeta. Posteriorment, el professor recull les targetes i ell mateix o amb dos ajudants van 
llegint el contingut de les mateixes. A mesura que van llegint van separant les targetes en dos 
grups, el grup dels sistemes pròpiament dits de comunicació ( mòbil, telefon,etc) i el grup de 
termes vinculats a l’entorn de les comunicacions ( antena, tecnologia, receptor,etc). 
 
Materials: Fulls de paper de colors. 
 
Activitats a realitzar: 

• Anotar paraula vinculada a les comunicacions en targetes. 
• Separar targetes en dos grups segons el contingut. 
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Seqüenciació: 
1. Explicació de l’activitat. 
2. Repartir targetes. 
3. Anotar paraula en targetes. 
4. Recollir targetes. 
5. Separar targetes per grups. 
6. Comentar la tipologia dels dos grups creats i exemples de paraules que han aparegut. 
 
Temporització: Durant una sessió i s’estima una durada de 15 min aprox. 
 
Atenció a la diversitat: Cada alumnes podrà escriure en la targeta la paraula que consideri. El 
professor donarà suport als alumnes que ho requereixin. 
 
Avaluació de l’activitat: No avaluable. 
 

ÀCTIVITAT AULA 2 NOVA 

Títol Activitat de relacionar imatges amb tipus de cables/antenes  

Unitat Les comunicacions 

Font de consulta Creació pròpia 
Taula 39. Activitat d’aula  2. Relacionar imatges i conceptes. 
 
Plantejament: Activitat concreta per a identificar diferents tipus de cables i antenes relacionant 
imatges donades amb els conceptes explicats en la teoria.  
 
Objectius de l’activitat: 
• Relacionar els conceptes teòrics amb les imatges reals de cables i antenes. 
• Treballar els diferents tipus de cables i antenes. 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Els alumnes han llegir els 
conceptes teòrics donats en paper i relacionar-los amb imatges donades.  
 

Competències metodològiques: 

• Competència d’aprendre a aprendre: Els alumnes han d’aprendre a relacionar 
conceptes teòrics a partir de textos i mitjans audiovisuals.  
 

Competències específiques per conviure i habitar el món: 

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Els alumnes poden 
relacionar teoria i elements reals a partir d’imatges.  
 

Organització: Activitat a realitzar en grups a l’aula ordinària.El professor reparteix un full de 
conceptes teòrics sobre tipus de cables i mostra per pantalla en una presentació power point, 
diverses imatges de cables. Els alumnes han d’identificar el tipus de cable amb l’ajuda del full 
de conceptes teòrics. Un representant de cada grup sortirà a la pissarra i omplirà una graella 
amb les respostes del seu grup. Posteriorment, es realitzarà la mateixa activitat amb un full de 
conceptes teòrics sobre tipus d’antenes. 
 
Materials: Fulls de conceptes teòrics de cables i antenes, diapositiva amb imatges de cables i 
antenes, USB, canó projector, pantalla i ordinador. 
 
Activitats a realitzar: 

• Relacionar cada imatge amb el concepte teòric ( cables i antenes). Veure annex A2. 
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Seqüenciació: 

1. Explicació de l’activitat. 
2. Repartir full de conceptes teòrics de cables. 
3. Projectar imatges en pantalla de cables. 
4. Anotar resultats grupals a la pissarra. 
5. Repetir punts 2 a 4 amb material de les antenes. 
 
Temporització: Durant una sessió i s’estima una durada de 20 min aprox. 
 
Atenció a la diversitat: Aquesta activitat es realitzarà en grups heterogenis. El professor 
passarà per tots els grups observant el funcionament dels grups i reforçant els aspectes que 
consideri. 
 
Avaluació de l’activitat: S’avaluen els resultats de cada grup. Si han relacionat correctament 
totes les imatges s’anota un positiu per a cada membre del grup. Si han errat 2 imatges com a 
màxim, s’anota mig positiu. Si han errat més imatges no s’anota cap positiu. 
 

ÀCTIVITAT AULA 3 NOVA 

Títol Activitat de fer un concurs per grups sobre les comunicacions 

Unitat Les comunicacions 

Font de consulta Creació pròpia 
Taula 40. Activitat d’aula  3. Concurs sobre les comunicacions. 
 
Plantejament: Activitat de reforç per a repassar la matèria donada fins a una data en concret.  
 
Objectius de l’activitat: 
• Repassar la matèria donada en un període de temps. 
• Treballar de forma cooperativa. 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Els alumnes hauran d’escriure 
preguntes entenedores i lògiques i les hauran d’expressar de forma oral a d’altres 
companys.  

 
Competències metodològiques: 
 

• Competència d’aprendre a aprendre: Els alumnes han d’aprendre a expressar i 
sintetitzar conceptes treballats.  
 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal: Els alumnes hauran de col·laborar 
amb el seu grup per a poder complir l’objectiu de prepara preguntes sobre el tema.  
  

Organització: Activitat a realitzar a l’aula ordinària en grups de  4 alumnes amb la finalitat que 
treballin de forma cooperativa, assignant rols i aportant al grup els seus coneixements i 
destreses. Els alumnes hauran de preparar 5 preguntes sobre la matèria donada en un període 
de temps, amb les seves corresponents respostes. Una de les preguntes haurà de ser un 
exercici de càlcul. Podran consultar apunts i llibres de text. 
Posteriorment, s’iniciarà una dinàmica de preguntes entre els diferents grups. Cada pregunta 
encertada, significarà un positiu per a cada membre del grup.  
 
Materials: Apunts, llibre de text, full de paper, llapis o bolígraf, pissarra i guix. 
 
Activitats a realitzar: 

• Concurs de preguntes entre grups. 
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Seqüenciació: 
1. Explicació de l’activitat. 
2. Repartir full de conceptes teòrics de cables. 
3. Projectar imatges en pantalla de cables. 
4. Anotar resultats grupals a la pissarra. 
5. Repetir punts 2 a 4 amb material de les antenes. 
 
Temporització: Durada d’una sessió de 1 hora. 
 
Atenció a la diversitat: Aquesta activitat es realitzarà en grups heterogenis. El professor 
passarà per tots els grups observant el funcionament dels grups i reforçant els aspectes que 
consideri. 
 
Avaluació de l’activitat: S’avaluen els resultats de cada grup. Per cada resposta correcte 
encertada, s’assignarà un positiu a cada membre del grup. 
 

ÀCTIVITAT AULA 4 NOVA 

Títol Quina cobertura de mòbil tens ? 

Unitat Les comunicacions 

Font de consulta Creació pròpia 
Taula 41. Activitat d’aula  4. Cobertura de mòbil en l centre educatiu. 
 
Plantejament: Activitat per comprovar la cobertura del mòbil en el centre. 
  
Objectius de l’activitat: 
• Observar la cobertura del teu mòbil en diferents zones del recinte del centre educatiu.  
• Reflexionar sobre les companyies existents, cobertures, serveis que ofereixen i preus. 
• Respectar les normes bàsiques de funcionament del centre. 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències específiques en el conviure i habitar el món: 
 

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Els alumnes han 
de treballar la capacitat d’entendre el funcionament del mòbil i la seva cobertura.  
 

• Competència social i ciutadana: Els alumnes hauran de comportar-se d’una forma 
adequada mentre realitzen l’activitat dins del recinte del centre.  
  

Organització: Activitat a realitzar pel centre educatiu en grups heterogenis de 4-5 alumnes, 
cadascun d’ells amb una companyia de telefonia mòbil contractada diferent. És a dir, cap 
membre del grup pot tenir la mateixa companyia que un altre, a excepció d’aquells casos que 
faci falta per ajustar grups. Cada grup s’ha de desplaçar pel centre educatiu ( interiors i 
exteriors) a les zones que s’hagin indicat com a punts de control de cobertura. En aquests 
punts, anotar els resultats de cobertura ( nombre ratlles) en la graella per anotar els resultats de 
cobertura de cada companyia. Cada alumne anirà identificat amb una targeta penjada al coll, 
on s’indicarà el número del grup. 
 
Materials: Mòbils, plànol del centre amb els punts a mesurar la cobertura, graella per anotar 
els resultats de cobertura de cada companyia. 
 
Activitats a realitzar: 

• Omplir la graella per anotar els resultats. 
• Situar el lloc de mesura de cobertura en el plànol del centre. Veure annex. 
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Seqüenciació: 
1. Explicació de l’activitat. 
2. Formació de grups. 
3. Repartir mapa centre i graella de cobertura. 
4. Mesura de cobertures en els punts de control de cobertura. 
5. Recull de dades grupals i situació de resultats en el plànol del centre. 
6.- Posada en comú sobre les cobertures de les diferents companyies, preus i serveis. 
 
Temporització: Durada d’una sessió de 1 hora. 
 
Atenció a la diversitat: Es realitza en grups heterogenis i és apte per a tot tipus d’alumnat. El 
professor haurà de preveure de dur un mòbil de reserva per si algun alumne no disposa del 
mateix. Per a dur a terme aquesta activitat, seria recomanable tenir el recolzament d’un 
professor de reforç. 
 
Avaluació de l’activitat: S’avaluarà la participació i el comportament de cada grup en 
l’activitat. El comportament correcte del grup significarà l’assignació d’un positiu a cada 
membre del grup. La graella de cobertura correctament omplerta, significarà l’assignació d’un  
positiu per a cada membre del grup. 
 

ÀCTIVITAT AULA 5 NOVA 

Títol Presentacions orals sobre les comunicacions 

Unitat Les comunicacions 

Font de consulta Creació pròpia 
Taula 42. Activitat d’aula 5. Exposicions orals. 
 
Plantejament: Activitat que planteja el treball sobre un sistema de comunicació i la seva 
presentació oral. 
  
Objectius de l’activitat: 
• Realitzar recull d’informació sobre un sistema de comunicació 
• Realitzar presentació oral del treball realitzat. 
• Treballar l’autoavaluació i la coavaluació. 
• Treballar en equip. 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives 
 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Els alumnes hauran de 
realitzar un treball de forma escrita per a presentar-la oralment mitjançant una 
presentació power point.  

 
Competències metodològiques 
 

• Competència digital: Els alumnes hauran de buscar, obtenir, processar i comunicar 
informació, per transformar-la en coneixement. 
 

• Competència d’aprendre a aprendre: Els alumnes hauran de demostrar la capacitat 
de preparar i decidir els continguts adequats per incloure en la presentació. 
 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal: Els alumnes hauran de saber 
controlar les seves emocions durant la presentació oral i desenvolupar correctament els 
requisits bàsics a tenir en compte durant una presentació. 

 
Organització: Activitat a realitzar en l’aula ordinària en grups heterogenis de 4-5 alumnes. En 
alguna sessió prèvia es formaran els grups i es donaran les pautes per a realitzar el treball. Els 
dies establerts es realitzaran les presentacions, 3 presentacions per sessió.  
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Un cop finalitzades les presentacions de cada sessió, el professor farà una valoració general de 
les mateixes i donara als membres de cada grup un qüestionari d’ autoavaluació i coavaluació. 
Alguns temes a treballar poden ser per exemple; el telègraf i el teletip, la televisió, Internet, el 
telefon mòbil, les xarxes socials, el USB i el Wifi. 
Els grups hauran de lliurar en arxiu pdf o ppt el treball una setmana abans de la data de les 
primeres presentacions 
 
Materials: Graella d’assignació de grups, full de pauta de realització del treball, qüestionari 
d’autoavaluació i coavaluació. 
  
Activitats a realitzar: 
 
Activitat sessió prèvia: 

• Omplir la graella de grups.  
• Lliurar pauta per a realitzar el treball.  
• Presentació dels documents en arxiu informàtic. 

 
Activitat sessió presentacions: 

• Presentació oral. 
• Valoració general del professor. 
• Donar qüestionari d’autoavaluació i coavaluació. 

 
Activitat sessió posterior: 

• Recollir fulls d’avaluació i coavaluació. Veure annex A3. 
 
Seqüenciació: 
1. Explicació de l’activitat. 
2. Formació de grups i assignació de temes. 
3. Recollir presentacions realitzades. 
4. Presentació de treballs i valoració professor. 
5. Recollir fulls d’avaluació i autoavauació. 
 
Temporització: L’activitat es realitzarà a la classe ordinària i està pensada per a desenvolupar-

se en 2 sessions senceres i en estones d’altres tres sessions. 

Sessió 1-2 

Prèvies 

 

• Explicació de 
l’activitat. 

• Formació de grups i 
assignació de temes. 

• Recollir presentacions 
realitzades. 

Sessió 2:  

Presentacions 
• Presentació de 

treballs. 
• Valoració 

professor. 
 

Sessió 3 

Presentacions 
• Presentació de 

treballs. 
• Valoració professor. 

 

Sessió 4:  

Posterior 
• Recollir fulls 

d’avaluació i 
autoavauació. 
 

Observació: Tots els alumnes hauran de disposar dels treballs de la resta de grups. 
Taula 43. Activitat d’aula 5. Temporització. 
 
Atenció a la diversitat: Es realitza en grups heterogenis i és apte per a tot tipus d’alumnat. El 
professor en les sessions prèvies haurà de realitzar un seguiment de l’estat del treball i haurà 
de realitzar un acompanyament personalitzat dels alumnes. 
 
Avaluació de l’activitat: La nota del treball és el 10% de la nota total del trimestre. 
 

• 5 % nota grup: Valoració del treball escrit ( organització, contingut, correcció 
ortogràfica, presentació multimèdia i bibliografia. 

• 5 % nota individual: Presentació oral ( control de nervis, to de veu, gesticulació, 
expressió i correcció verbal. 

• Autoavaluació i coavaluació ( realització, entrega i valoracions) 
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3.4.2 Bloc curricular: El Projecte Tecnològic 
 

Aquest punt, conté un recull de 8 materials didàctics de nova creació o millorats de ja existents 
vinculats al bloc curricular de les comunicacions de 3r d’ESO. El recull consta d’un projecte, 
d’un recurs audiovisual o vídeo, d’una sortida i de 5 activitats d’aula. 
Cada material disposa d’una guia didàctica simple on podem trobar, el plantejament de 
l’activitat, objectius, competències bàsiques, organització de l’activitat, materials, seqüenciació, 
temporització, atenció a la diversitat i una proposta de criteris d’avaluació d’acord amb els 
indicadors establerts en el centre. 
 

3.4.2.1- Activitats d’aula 
ÀCTIVITAT AULA 1 NOVA 

Títol Anàlisi d’objectes: Una cadira 
Unitat El projecte tecnològic 
Font de consulta Creació pròpia 
Taula 44. Activitat d’aula 1. Anàlisi d’una cadira. 
 

Plantejament: Activitat inicial que ens serveix com a punt de partida per a situar als alumnes 
en l’anàlisi d’objectes. Els alumnes hauran d’omplir una fitxa amb diferents apartats.  
 

Objectius de l’activitat: 
• Identificar els diferents apartats que formen part d’un anàlisi d’objectes. 
• Aplicar la metodologia de l’anàlisi d’objectes en una cadira de classe. 

 

Competències bàsiques: 
 

Competències comunicatives: 
• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Els alumnes hauran 

d’interpretar i omplir els diferents apartats de la fitxa. 
 

Competències metodològiques 
• Competència d’aprendre a aprendre: Els alumnes hauran de demostrar la seva 

capacitat per decidir els continguts adequats que hauran d’incloure en cada apartat. 
 

Competències específiques per conviure i habitar el món: 
• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Els alumnes poden 

relacionar els conceptes teòrics relatius a l’anàlisi d’objectes amb la posada en pràctica 
d’aquesta metodologia.  
 

Organització: Activitat a realitzar per parelles a l’aula ordinària. El professor reparteix una fitxa 
a cada parella. Els alumnes l’han d’omplir i lliurar al final de la classe.  
 

Materials:  
• Fitxa d’activitat amb els següents apartats: Identificació de l’objecte, Identificació dels 

trets rellevants i externs, Anàlisi anatòmica de les parts i els seus components, 
Funcionament i utilitat, Estudi de l’origen i l’evolució, Anàlisi estètica, ergonòmica, 
impacte social i ambiental. 

• 14 netbooks amb connexió wifi a Internet. 
 

Activitats a realitzar: 
• Omplir els diferents apartat de la fitxa de l’anàlisi d’objectes. 

 

Seqüenciació: 
1. Explicació de l’activitat. 
2. Formar parelles. 
3. Repartir fitxes. 
4. Recollir fitxes. 
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Temporització: Durant una sessió de 1 hora. 
 

Atenció a la diversitat: El professor formarà parelles heterogènies i donarà suport als alumnes 
que ho requereixin. 
 
Avaluació de l’activitat: Es valorarà el contingut procedimental ( 5% de 30%).  
 

3.4.2.2- Visites virtuals 
 

VISITA VIRTUAL 1 NOVA 
Títol Realització d’una visita virtual d’un museu. 
Unitat El projecte tecnològic 
Font de consulta Oficina Española de Patentes i Marcas. 30 

Web http://historico.oepm.es/museovirtual/default.asp 
Taula 45. Visita Virtual 1. Museu de l’Oficina Española de Patentes i Marcas.  
 

Plantejament: Activitat que pot servir per iniciar als alumnes en les visites virtuals. Els alumnes 
podran visitar les diferents sales dels museus i realitzar activitats vinculades.  
 

Objectius de l’activitat: 
• Utilitzar la visita virtual d’un museu per a iniciar als alumnes en l’ús d’aquest tipus d’eines. 
• Identificar els diferents apartats que formen part d’un anàlisi d’objectes. 
• Aplicar la metodologia de l’anàlisi d’objectes en un objecte patentat del museu. 

 

Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Els alumnes hauran 
d’interpretar i omplir els diferents apartats de la fitxa. 

 

Competències metodològiques 
• Competència d’aprendre a aprendre: Els alumnes hauran de demostrar la seva 

capacitat per decidir els continguts adequats que hauran d’incloure en cada apartat. 
• Competència digital: Els alumnes hauran de cercar, buscar, obtenir i processar 

informació,  per transformar-la en coneixement. 
 

Competències específiques per conviure i habitar el món: 
• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Els alumnes poden 

relacionar els conceptes teòrics relatius a l’anàlisi d’objectes amb la posada en pràctica 
d’aquesta metodologia.  
 

Organització: Activitat a realitzar per parelles a l’aula ordinària. El professor reparteix un full 
explicant les accions que han de realitzar en el museu. Una d’aquestes activitats serà la 
realització de l’anàlisi d’un objecte patentat existent en el museu. Els alumnes un cop 
finalitzada l’activitat hauran de lliurar l’anàlisi de l’objecte escollit. 
 

Materials:  
• Exemple d’anàlisi d’objectes d’un estenedor extensible ( BOPI 1966). Veure Annex A4. 
• 14 netbooks amb connexió wifi a Internet. 

 

Activitats a realitzar: 
• Realitzar visita virtual pel museu. 
• Elaborar l’anàlisi d’un objecte patentat existent en el museu, segons les pautes 

donades; 

http://historico.oepm.es/museovirtual/default.asp
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1.- Els alumnes hauran de seguir el recorregut següent, Colección/Patentes/Acceso a la 
base de datos de patentes/Bopi histórico (1886-1965). 
2.- Seleccionar l’any 1966, entrar en el BOPI nº 1 i buscar el estenedor extensible. 
3.- Analitzar l’informació trobada en el BOPI sobre l’estenedor i l’informació de l’exemple 
de l’anàlisi d’objectes d’aquest element. 
4.- Escollir un altre objecte existent en els BOPIS que tingui alguna imatge, croquis o    
dibuix i que creieu que encara tingui repercussió o existeixi en l’actualitat. 
5.- Realitzeu l’anàlisi d’aquest objecte segons l’exemple donat. ( Indiqueu any escollit i 
nº de BOPI) 

Seqüenciació: 
1. Explicació de l’activitat. 
2. Formar parelles. 
3. Repartir exemple d’anàlisi d’objectes d’un estenedor extensible ( BOPI 1966) 
4. Realitzar activitat encarregada. 
 
Temporització: Durant una sessió de 1 hora i finalitzar a casa com a deures. 
 

Atenció a la diversitat: El professor formarà parelles heterogènies i donarà suport als alumnes 
que ho requereixin. L’exemple donat sobre l’anàlisi d’objectes servirà per guiar la feina dels 
alumnes. 
 
Avaluació de l’activitat: Es valorarà el contingut procedimental ( 5% de 30%).  

 

3.4.3 Bloc curricular: Màquines, Mecanismes i Estructures 

3.4.3.1- Visites virtuals 
 

VISITA VIRTUAL 1 NOVA 
Títol Realització d’una visita virtual d’un museu. 
Unitat Màquines, Mecanismes i Estructures. 
Font de consulta Oficina Española de Patentes i Marcas. 30 

Web http://historico.oepm.es/museovirtual/default.asp 
Taula 46. Visita Virtual 1. Museu de l’Oficina Española de Patentes i Marcas. 
 

Plantejament: Activitat que pot servir per iniciar als alumnes en les visites virtuals. Els alumnes  
visitaran la sala de les “Patentes Animadas” i hauran de realitzar una activitat vinculada.  
 
Objectius de l’activitat: 
• Utilitzar la visita virtual d’un museu per a iniciar als alumnes en l’ús d’aquest tipus d’eines. 
• Identificar els diferents tipus d’estructures, màquines i mecanismes que apareixen. 
• Explicar la funció que té cada tipus d’estructura, màquina i mecanisme identificat. 
• Proposar el material més adequat per a cada tipus d’estructura, màquina i mecanisme 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Els alumnes hauran 
d’interpretar i omplir diferents apartats d’una fitxa per a cada patent animada. 

 

Competències metodològiques 
• Competència d’aprendre a aprendre: Els alumnes hauran de demostrar la seva 

capacitat per decidir els continguts adequats que hauran d’incloure en cada apartat. 
 

http://historico.oepm.es/museovirtual/default.asp
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Competències específiques per conviure i habitar el món: 
• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Els alumnes poden 

relacionar els conceptes teòrics relatius a les estructures, màquines i mecanismes amb 
el que visualitzen en les patents animades.  
 

Organització: Activitat a realitzar per parelles a l’aula ordinària. El professor explica l’activitat i 
reparteix dues fitxes ( una per a cada patent animada) que hauran d’omplir els alumnes. 
L’activitat consistirà en treballar amb les patents animades nº 10217 i/o 58347. Els alumnes un 
cop finalitzada l’activitat hauran de lliurar les fitxes realitzades. 
 

Materials:  
• 14 netbooks amb connexió wifi a Internet. 

 

Activitats a realitzar: 
• Entrar a la sala “Patentes Animadas”. 
• Visualitzar les patents nº 10217 i 58347. 
• Escollir-ne una i realitzar les següents accions: 

1.- Identificar els diferents tipus d’estructures, màquines i mecanismes que  apareixen  
     en l’ animació escollida. 
2.- Explicar la funció que té cada tipus d’estructura, màquina i mecanisme identificat. 

                     3.- Proposar el material més adequat per a cada tipus d’estructura, màquina i     
                          mecanisme. 

4.- Repetir els passos 1 a 3 amb l’altre patent animada. 
 
Seqüenciació: 
1. Explicació de l’activitat. 
2. Formar parelles. 
3. Repartir fitxes a omplir. 
4. Realitzar activitat encarregada. 
 
Temporització: Durant una sessió de 1 hora i finalitzar a casa com a deures. 
 

Atenció a la diversitat: El professor formarà parelles heterogènies i donarà suport als alumnes 
que ho requereixin.  
 
Avaluació de l’activitat: Es obligatori el lliurament d’una fitxa amb l’anàlisi d’una de les 
patents. Si alguna parella lliura l’anàlisi de les dues patents es valorarà amb puntuació extra. Es 
valorarà el contingut conceptual ( 5% de 55%).  
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3.5 Aspectes d’atenció a la diversitat 
 

Un dels objectius establerts en aquest TFM és, incorporar aspectes d’atenció a la diversitat 
en les activitats, projectes i sortides que es recullin o proposin, d’acord amb el principi 
vigent en la legislació vigent: 
 

• TOT l’alumnat ha d’assolir les competències que li permetin el desenvolupament 
personal i escolar de l’ESO. 
 

Per aquest motiu, el docent ha d’organitzar les activitats tenint en compte les característiques 
del seu alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge. 
 
A continuació veurem com s’ha tractat el tema de l’atenció a la diversitat en els diferents 
apartats inclosos en el punt 3, d’aquest treball, Descripció de la proposta de treball. 
 

3.5.1 L’atenció a la diversitat i el plantejament dels llibres de text 
 
En l’apartat 3.1, s’han analitzat diversos llibres de text tenint en compte criteris legislatius, 
pedagògics i del professorat. En canvi, no s’ha fet esment en cap moment al tema de l’atenció 
a la diversitat. Es en aquest punt, que vull aprofitar per remarcar, que els diferents llibres 
analitzats disposen en major o menor mesura d’apartats d’atenció a la diversitat i reforç dins de 
les guies didàctiques que es faciliten als docents. No és el meu objectiu però, entrar en 
valoracions sobre la qualitat de les mateixes. 
 

3.5.2 L’atenció a la diversitat i el plantejament de les programacions didàctiques. 
 
En l’apartat 3.2, s’ha realitzat el plantejament de la programació didàctica de la unitat de les 
comunicacions. Com es pot observar en la taula nº 10 ( pag 19) existeix un apartat de  
Metodologia, on es cita el treball en grups heterogenis i en parelles com a mesures d’atenció a 
la diversitat a l’aula. Posteriorment, en la taula nº 11 (pag 20) dins l’apartat de seqüenciació, 
s’indica en cada sessió, en la columna d’organització la manera com es vol treballar a l’aula. En 
aquesta columna es recull el treball en grups heterogenis i en parelles com a mesures d’atenció 
a la diversitat a l’aula que hem comentat anteriorment. 
 

3.5.3 L’atenció a la diversitat i la cerca i recull de materials didàctics 
 
En l’apartat 3.3, trobem el recull de materials didàctics que he realitzat corresponent als blocs 
curriculars de les comunicacions, el projecte tecnològic i el bloc de màquines, mecanismes i 
estructures. Els materials recollits en aquest punt, no contemplen cap punt dedicat a l’atenció a 
la diversitat, per aquest motiu a continuació indicaré alguns apunts bàsics que poden ajudar al 
docent a enfocar aquestes activitats. 
 
Hem de recordar que en una aula, trobem diversitats d'interessos, motivacions i capacitats 
(intel.lectual i manipulativa) diferents. Per a donar resposta a aquesta realitat, podem plantejar-
nos les següents formes d’actuar: 
 

• Realitzar treballs en grups i en parelles. 
• Graduar les tasques amb major o menor grau de concreció en la seva finalitat. 
• Escollir diferents activitats que tinguin totes elles les mateixes intencions educatives 

però que presentin diferents graus de dificultat. 
• Avaluar cada alumne tenint en compte els seus esforços i les seves característiques 

personals. 
• Proporcionar a cada alumne les possibilitats d’experimentar que progressa i aprèn. 
• Proporcionar material diversificat que s’ajusti als diferents ritmes d'aprenentatge. 
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3.5.4 L’atenció a la diversitat i  la millora de materials didàctics existents i/o creació de nous 
materials. 
 
En l’apartat 3.4, podem trobar el recull de materials didàctics millorats i de nova creació que he 
realitzat corresponent als blocs curriculars de les comunicacions, el projecte tecnològic i el bloc 
de màquines, mecanismes i estructures. Tots aquests materials recollits en aquest punt 
disposen d’un punt on es planteja com enfocar l’atenció a la diversitat en cadascuna de les 
activitats. 
 

3.5.5 L’atenció a la diversitat i la millora continua 

En l’apartat 3.6, desenvolupo aspectes de millora continua que s’incorporen en les eines que 
he creat per a valorar i avaluar els materials didàctics que he plantejat en aquest TFM.  
Aquestes eines, contemplen punts que tenen en compte l’atenció a la diversitat com a punts 
específics. 
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3.6 Eines de Millora Continua 
 

Un altre dels objectius establerts en aquest TFM, és adjuntar models de fitxes de 
valoracions d’activitats, projectes i sortides per a professors i alumnes.  
 
El departament de tecnologia, no disposa d’eines per a poder valorar els materials didàctics 
existents ni recollir els resultats de la seva  aplicació. Es per aquest motiu, que en aquest punt, 
presentaré diverses eines per a docents i alumnes, basant-me principalment, en eines 
d’avaluació i coavaluació i en eines de valoració. 
 

3.6.1 Eines de millora continua per a docents 
 
Plantejo dues eines que considero bàsiques per a poder realitzar valoracions i avaluacions dels 
materials didàctics utilitzats durant la tasca docent. 
 
Qüestionari d’avaluació i autoavaluació: Qüestionari que ens permet recollir les valoracions 
fetes en treballs i activitats realitzades en grup. Existeixen dos apartats, un primer, on l’alumne 
individualment valora la feina que ha realitzat, les seves aportacions i la seva participació i 
col·laboració amb la resta del grup. Un segon apartat, on cada alumne realitza una coavaluació 
de la resta de membres del grup respecte a la seva participació i col·laboració en el treball o 
activitat realitzada.  
 
Nota: Veure qüestionari en annex A3. 
 
Qüestionari de valoració de materials didàctics: Qüestionari que permet al docent realitzar 
una valoració del treball o activitat realitzada revisant els diferents apartats de les fitxes 
d’activitats existents en el punt 3.4 d’aquest TFM. La finalitat de la revisió, és aplicar mesures 
correctores per a millorar el material de cara a una futura nova utilització. 
 
Nota: Veure qüestionari en annex A5. 
 

3.6.2 Eines de millora continua per a alumnes 
 
En l’apartat dels alumnes, plantejo un qüestionari de valoració de materials didàctics treballats 
durant el curs escolar. . 
 
Qüestionari de valoració de materials didàctics: La finalitat d’aquesta eina, és recollir 
aquells inputs relatius a la tipologia, grau de dificultat, durada, temàtica, motivació, etc que 
perceben els alumnes. Aquesta eina pot servir al docent per a millorar plantejaments i materials 
didàctics. 
 
Nota: Veure qüestionari en annex A6. 
 
 
Cal remarcar que les tres eines proposades en aquest apartat, són propostes de partida per al 
docent. Aquestes eines s’han de considerar com eines vives, revisables, modificables i 
adaptables segons el docent que les utilitzi ho consideri necessari en cada cas.
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4. RESULTATS DE LA PROPOSTA DE TREBALL 
 
En la proposta d’aquest TFM, “ Millora de materials didàctics i l’atenció a la diversitat per a 
treballar els blocs curriculars de 3r ESO ” , es plantejava donar resposta als 7 objectius que 
hi figuren. ( veure punt 2 , pag 3)  
 
En aquest punt, analitzarem els resultats d’aquest TFM per a verificar que la proposta de treball 
plantejada en aquest document, respon als objectius  inicials.  
En el quadre nº 47, podem trobar els objectius plantejats amb les seves corresponents 
propostes de treball recollides en aquest TFM i que donen resposta als mateixos. 
 

4.1 Propostes de treball que responen als objectius 
 
Nº OBJECTIU PROPOSTA DE TREBALL PROPOSTA DE TREBALL 
1 Donar resposta a la sol·licitud que m’ha 

realitzat el meu tutor de Pràcticum del 
centre docent en el que estic fent les 
pràctiques. 
 

• TFM-80573 

2 Fer un recull d’activitats, projectes i 
sortides per a poder dur a terme a l’aula, 
a l’aula de tecnologia i fora del centre . 
 

• Punt 3.1 / Plantejament de llibres de 
text. 

• Punt 3.3 / Cerca de materials 
didàctics. 

3 Proposar activitats, projectes i sortides 
de creació pròpia o millorar-ne 
d’existents. 
 

• Punt 3.4 / Millora de materials 
didàctics existents i/o creació de nous 
materials. 

4 
Incorporar aspectes d’atenció a la 
diversitat en les activitats, projectes i 
sortides que es recullin o proposin. 
 

• Punt 3.4 / Millora de materials 
didàctics existents i/o creació de nous 
materials. 

• Punt 3.5 / Aspectes d’atenció a la 
diversitat. 

5 Adjuntar models de fitxes de valoracions 
d’activitats, projectes i sortides per a 
professors i alumnes. 

• Punt 3.6 / Eines de millora continua 

6 
Adjuntar si s’escau, pauta de 
recomanacions per al desenvolupament 
de les activitats, projectes i sortides que 
es recullin o proposin. 

• Punt 3.3 / Cerca de materials 
didàctics. 

• Punt 3.4 / Millora de materials 
didàctics existents i/o creació de nous 
materials. 

7 Elaborar un plantejament de 
programació d’unitat per als diferents 
blocs curriculars de 3r ESO que 
incorporin els aspectes indicats en els 
objectius del 2 al 4. 
 

• Punt 3.2 / Plantejament de 
programacions didàctiques. Veure 
punt  0, pag 4. 

Taula 47. Relació dels objectius del TFM amb les propostes de treball. 
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4.2 Resultats a destacar 
 

A continuació, presento un conjunt de gràfiques que ens ajudaran a visualitzar els resultats 
obtinguts en aquest TFM relatius a la cerca, recull, millora i creació de materials didàctics. 
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Gràfica 1: Nombre total d'activitats TFM. 31 
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Gràfica 3: Nombre d'activitats per tipologia d'activitat 
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Gràfica 2: Nombre d’activitats per bloc curricular 
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4.3 Anàlisi dels resultats 
 

• El TFM, planteja 31 activitats. 
• El 65% d’activitats, són resultat de la cerca i recull de materials didàctics i el 35% a 

activitats millorades o noves. 
• El 61,2 % d’activitats programades, corresponen al bloc de les comunicacions, el 

22,5% al bloc del Projecte Tecnològic i el 16,3% al bloc de Màquines, Mecanismes i 
Estructures. 

• El 80% de les activitats, la formen els Recursos Audiovisuals (30%), les Activitats 
d’aula (23%), les Activitats Online ( 16%) i els Projectes ( 13%). 

• En les activitats de cerca o recull, la tipologia d’activitats que predominen són, els 
Recursos Audiovisuals, les Activitats Online i els Projectes. 

• En les activitats millorades o noves, la tipologia d’activitats que predominen són, les 
Activitats d’Aula i les Visites Virtuals. 
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Gràfica 5: Tipologia d’activitats per bloc 
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5.CONCLUSIONS 
 

PRIMERA CONCLUSIÓ: La primera conclusió, és que aquest TFM, dóna resposta als objectius 
existents en la proposta que es va presentar en el document “ Proposta de treball de fi de 
màster”. Únicament, cal fer esment, a la desviació de l’objectiu nº 7 del qual ja s’ha informat 
adequadament en el punt 0 “ Justificació de la desviació”. 

SEGONA CONCLUSIÓ: La proposta de treball inclosa en aquest TFM, és una de les possibles 
d’entre les infinites existents. La quantitat de material existent, en paper i en línia, combinats 
amb els coneixements, materials i recursos apresos durant la realització d’aquest Màster, 
juntament amb les capacitats que he adquirit a nivell personal, han fet possible aprofundir en 
les temàtiques treballades i han donat com a resultat la redacció d’aquest treball. 

TERCERA CONCLUSIÓ: Aquest treball, visualitza una evolució en el treball realitzat amb els 
materials i recursos existents en el departament de tecnologia del centre, abans i després del 
TFM. 

QUARTA CONCLUSIÓ: Aquest treball, planteja a partir de l’anàlisi d’uns criteris, els llibres de 
text de Casals i Castellnou, com a llibres de referència per a treballar en el nivell de 3r d’ESO.  

CINQUENA CONCLUSIÓ: El plantejament de la programació de la unitat didàctica de les 
comunicacions, facilitarà al docent la planificació i impartició d’aquest bloc curricular. També pot 
ajudar, a plantejar les programacions de les unitats didàctiques d’altres blocs curriculars, al 
disposar de la graella com a pauta.  

SISENA CONCLUSIÓ: La tipologia d’activitats predominants en l’apartat de cerca i recull de 
materials didàctics, correspon, a activitats de tipus online, audiovisuals i projectes. A destacar, 
el treball amb Webquest i el simulador de ponts. 

SETENA CONCLUSIÓ: La tipologia d’activitats predominants en l’apartat de millora i creació de 
nous materials didàctics, correspon, a activitats de tipus activitats d’aula i visites virtuals. A 
destacar, les visites virtuals a museus i les activitats a partir d’audiovisuals. 

VUITENA CONCLUSIÓ: En general, aquest TFM, planteja un canvi substancial en la 
metodologia i tipologia d’activitats d’ensenyament-aprenentatge. Passem de classes magistrals, 
de la realització d’activitats del llibre de text i de treballs individuals, a classes més interactives, 
a la realització d’activitats online, audiovisuals i d’aula, utilitzant el treball en grups cooperatius i 
en parelles, com a mitja d’atenció a la diversitat. 

NOVENA CONCLUSIÓ: Es important, vetllar per introduir aspectes de Millora Continua en la 
dinàmica docent, com a eina de valoració, de millora, de superació personal i col·lectiva, amb la 
finalitat d’avançar cap a una millora de la qualitat docent que aporti beneficis a la comunitat 
educativa. 

DESENA CONCLUSIÓ: Personalment, aquest treball ha estat una gran experiència de 
formació personal i docent que ben segur em servirà en un futur. M’ha servit també, per a 
confirmar la meva aposta i vocació per la docència. 
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