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1. Annexes 

1.1 Annex I: Proposta de debat 

 
Quina és la finalitat de la Tecnologia? S’hi troben circuits elèctrics en l’àmbit de 

la Tecnologia? La Tecnologia fomenta el consumisme? 
 

 
Curs: 1r d’ESO 
 
Continguts del currículum: Activitat per realitzar dins del tema 1, El circuit elèctric. 
 
Es proposa que l’alumnat aprofundeixi en la importància de la tecnologia en les nostres vides, i que 
alhora serveixi com a tema introductori sobre el circuit elèctric i el seu consum energètic associat (tan 
a nivell domèstic com industrial). 
Grup d'uns 24 alumnes 
 
Temporització: 2h 
 
Metodologia: 
PRIMERA PART (10 minuts introducció de l'activitat) 
El docent explicarà l’activitat que es portarà a terme i les regles que caldrà complir, per tal de poder 
completar amb èxit l’activitat. 
 
SEGONA PART (25 minuts) 
En grups de 3 alumnes (cal triar un/a portaveu del grup) buscaran un aparell elèctric que pensin hagi 
millorat la nostra qualitat de vida i escriuran raonadament la seva resposta. 
 
Pistes per a la selecció de l’aparell: 
 

● Tasques quotidianes 
● Transports 
● Medicina i tecnologia 
● Condicions de vida i tecnologia 

 
Qüestions que cal formular: 
 

● Per a què serveix l'aparell? Com s'utilitza? Quins materials que el composen? Quina i quanta 
energia creieu que és necessària per al seu ús? Se’n podria reduir el seu consum diari? Com? 
● Quins residus es generen? 
● Com es portava a terme la funció de l’aparell abans que existís? Qui realitzava aquestes 
tasques? Era necessària la força física per realitzar la seva funció? 
● Encara es fa servir l’aparell? Ha millorat? 

 
 
TERCERA PART (25 minuts) 
Un representant de cada grup exposarà a la resta de la classe l’aparell escollit i en raonarà la tria. La 
resta de la classe escoltarà sense interrompre. 
 
Després cada grup es tornarà a reunir per trobar aspectes negatius a l’aparell del següent grup (el 
grup 1, valorarà l’aparell del grup 2 i així successivament). 
 
Es tornarà a fer un torn en el que cada grup (un representant diferent a l'anterior) presentarà els 
aspectes negatius de l’aparell del següent grup. 
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QUARTA PART (20 minuts) 
Torn obert de paraules per parlar de tots els aparells, els seus pros i contres (és a dir, si són per a l’oci 
o una primera necessitat, per exemple). Al final es farà una votació per escollir els aparells més 
significatius. 
 
 
CINQUENA PART (40 minuts) 
Cada equip s'encarregarà de fer un pòster on s'expliqui el seu aparell, els beneficis que ha aportat i els 
inconvenients que té. 
 
Relació amb altres matèries: ciències de la naturalesa, ciències socials, llengües. 
 
Ciències naturals: funcionament d'alguns objectes, materials i recursos utilitzats. 
Educació visual i plàstica: anàlisi de la forma dels objectes, elaboració del cartell final. 
Ciències socials: conseqüències socials, culturals i econòmiques de l'objecte i del seu procés de 
fabricació. 
Llengua catalana: redacció del treball final amb una correcta ortografia i gramàtica. 
Altres llengües: cerca d'informació, expressió oral. 
TIC: cerca d'informació per Internet, elaboració del cartell final (si s'utilitzen TIC). 
 
 

Competències treballades 
 

X Comunicativa lingüística i audiovisual 
X Artística i cultural 

X Tractament de la informació i competència digital (en cas d'utilitzar eines TIC en la 
recerca inicial i alhora de fer el cartell final) 

X Matemàtica 
X Aprendre a aprendre 
X Autonomia i iniciativa personal 
X Coneixement i interacció amb el món físic 
X Social i ciutadana 

Taula 12. Competències treballades 
 
 
 
 

OBJECTIUS 
Continguts 

OBJECTIU 1 
Identificar i reflexionar críticament sobre l’evolució tecnològica i els avenços que 
aquesta aporta per a l’ésser humà, així com les conseqüències socials, culturals, 
econòmiques i ambientals que cada tecnologia genera. 

OBJECTIU 2 
Reconèixer els fluxos energètics i els recursos naturals necessaris per a la 
fabricació de qualsevol objecte de la nostra vida quotidiana. I identificar les 
conseqüències ambientals de la fabricació d'objectes. 

OBJECTIU 3 Analitzar objectes, processos i el funcionament d'aparells de l'entorn quotidià. 
Presentacions orals 

OBJECTIU 4 Argumentar i defensar oralment les pròpies opinions, respectant les dels altres, 
els torns de paraules i la metodologia proposada. 

Cartell 
OBJECTIU 5 Elaborar un cartell sense faltes ortogràfiques ni gramaticals, amb un contingut i 

dissenys clars. 
Treball en equip i habilitats socials 

OBJECTIU 6 
Treballar tan autònomament com integrant la seva feina en un equip, 
col·laborant activament, respectant i incorporant les aportacions de la resta de 
l'equip. 
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En el cas d'utilitzar eines TIC per a la recerca i l'elaboració del cartell final 
OBJECTIU 7 Cercar d'informació a través de diferents fonts dins de la xarxa telemàtica. 

OBJECTIU 8 Utilitzar les eines de processament de textos per elaborar documents de textos 
amb incorporació de gràfics i d'imatges. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Continguts 

CRITERI 1 
Identificar els principals canvis tecnològics o aparells elèctrics que s’han produït 
durant la història de la humanitat i la importància d'aquests en les nostres vides 
actuals. 

CRITERI 2 Reconèixer l'energia i els recursos utilitzats durant la vida útil d'un objecte. 
Identificar les conseqüències ambientals de la fabricació d'objectes. 

CRITERI 3 Analitzar els canvis que s'han produït en alguns objectes d'ús quotidià al llarg de 
la història. 

Presentacions orals 

CRITERI 4 
Argumentar i defensar oralment les pròpies opinions de forma clara i concisa, 
respectant les opinions dels altres, els torns de paraules i la metodologia 
proposada 

CRITERI 5 Escoltar i incorporar les propostes dels altres companys i companyes quan es 
considerin interessants. 

Cartell 
CRITERI 6 Escriure els conceptes de forma clara, amb un ús correcte del vocabulari, amb 

una correcta ortografia i gramàtica. 
CRITERI 7 Presentar els treballs amb pulcritud, una bona representació gràfica i creativitat. 

Treball en equip i habilitats socials 
CRITERI 8 Tenir capacitat de treball en equip i una bona actitud a l'aula i vers els/les 

companys/es. 
 Participar en els debats en grup fent aportacions significatives. 

En el cas d'utilitzar eines TIC per a la recerca i l'elaboració del cartell final 
CRITERI 9 Usar adequadament les eines TIC per a la recerca d'informació. Cercar 

informació rellevant per al debat. 
Citar les fonts adequadament. 

CRITERI 10 Usar adequadament un processador de textos, i saber incorporar dibuixos i 
imatges dins d'un document. 

Taula 13. Objectius i criteris d’avaluació 
 
 
 
 

Puntuació de l'activitat 
Avaluació 

professorat 
Recerca o treball inicial 25% 

90% Les exposicions orals 25% 

Coavaluació entre 
els/les alumnes 
Autoavaluació 

El treball en equip 35% 
El cartell 15% 

Coavaluació i de 
l’autoavaluació - 10% 

Taula 14. Puntuació activitat 
 
 
Rúbriques 
A continuació introduïm un seguit de rúbriques que poden servir de referència al professorat per fer 
l’avaluació de l’alumnat. 
Si hi ha hagut una recerca inicial es pot utilitzar també la següent rúbrica, o bé, adaptar un apartat de 
la rúbrica de treball en equip. 
Per la rúbrica de les exposicions orals es pot fer servir la que hi ha a la proposta de debat de 1r de 
Batxillerat d’aquest mateix document. 
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RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP 
Aspectes Acceptable 1 Bon nivell 2 Excel·lent 3 Puntuació 

Cooperació 
 
 

Han participat 
elaborant les 
activitats 
en grup. 

Han participat 
elaborant les 
activitats en grup i 
aportant idees. 

Han participat molt 
activament elaborant 
les activitats en  
Grup, aportant idees 
i fent observacions 
molt interessants per 
aconseguir uns 
resultants òptims. 

 

Dinàmica 
d'interacció 
 

S’han agrupat per 
realitzar les  
activitats tot i que 
ha costat la 
interacció. 
 

Han aconseguit 
agrupar-se en 
cada moment per 
realitzar les 
activitats 
demanades. 
 

S'han agrupat 
segons se'ls 
demanava en les 
diferents activitats i 
han sabut adequar 
la seva actuació a 
cada nova situació. 

 

Resolució de 
conflictes 
 

En els moments 
de desacord han 
escoltat les 
opinions dels 
companys. 

En els moments 
de desacord han 
escoltat les 
opinions i han 
aportat opinions 
argumentades 

En els moments de 
desacord, han 
argumentat les 
seves opinions, han 
escoltat i valorat les 
dels altres i han 
arribat a un consens 
satisfactori per a tots 

 

Organització de 
l'espai i el temps 
 

Han aconseguit 
presentar el 
treball en el 
moment acordat 
entre tots 
(professors/es i 
alumnes. 
 

S'han organitzat i 
han anat complint 
el calendari 
establert entre  
ells. 
 

S'han sabut  
organitzar, han 
complert els 
calendaris i horaris 
que ells mateixos 
havien acordat 
sense necessitar 
ajuda del 
professorat. 

 

Criteris de 
selecció 
del material 
 

Han agrupat el 
material de la 
recerca i de les 
conclusions i 
n'han fet una 
selecció força 
coherent. 
 

Han seleccionat el 
material amb uns 
criteris d'equilibri i 
representació de 
tots els apartats. 
 

Han valorat tot el 
material recollit, han 
seleccionat el més 
significatiu i 
representatiu de 
totes les activitats 
segons els diferents 
criteris que se'ls 
demanava fins 
aconseguir un acord 
satisfactori per tots. 

 

 
Taula 15. Font original adaptada: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/WQreproduc/rubtrgrup.htm 

 
 
Puntuació: 
Menys de 5 punts suspès 
5 punt aprovat 
6-10 bé-notable 
11-15 notable-excel·lent 
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RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL ESCRIT (Cartell) 
Aspectes Acceptable 1 Bon nivell 2 Excel·lent 3 Puntuació 

Contingut 
 

El contingut 
mostra que 
s'ha entès el que 
s'ha treballat.  
Manquen 
aportacions fetes 
durant el debat. 

La informació és 
força clara i 
mostra una certa 
reflexió sobre el 
tema, però 
manquen alguns 
aportacions del 
debat. 

La informació és 
excel·lent: han entès 
el tema, han 
reflexionat i exposen 
tot el procés i totes 
les conclusions del 
debat. 

 

Organització del 
contingut 
 

Les diferents 
seccions tenen 
continguts però 
no hi ha relació ni 
transició entre 
ells. 
 

L'organització és 
adequada i estan 
relacionada la 
recerca inicial 
amb les 
conclusions finals. 
 

Mostra una  
planificació 
acurada que dóna 
una seqüència 
lògica i clara del 
procés i de les 
conclusions del 
debat. 

 

Aspectes 
lingüístics  
 

Adequat malgrat 
alguns errors 
 

Fluid i clar malgrat 
alguns errors. 
 

Fluid i amb bon 
nivell lingüístic.  

Presentació 
 

La presentació és 
correcta però poc 
atractiva. 
 

La presentació és 
acurada i visual. 
 

La presentació està 
força treballada i és 
molt atractiva 
visualment. 

 

 
Taula 16. Font original adaptada: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/WQreproduc/rubtrgrup.htm 

 
 
Per la rúbrica de coavaluació es pot fer servir la mateixa d’autoavaluació però per cada 
alumne/a. 
 
 

RUBRICA D’AUTOAVALUACIÓ 
Aspectes Fluix 1 Acceptable 2 Bon nivell 3 Excel·lent 4 Puntuació 

Contribucions 
al grup 
 

Només part 
del grup s'ha 
implicat. 
 

Quasi tothom 
s'ha implicat, 
ha participat i 
fet les seves 
tasques. 
 

Tothom ha 
col·laborat en 
el grup, 
Encara que 
amb nivells 
diferents. 
 

Tot el grup 
s'ha implicat 
en el treball. 

 

Posta en 
comú 
 

Hi ha hagut 
conflictes en la 
realització 
d’algunes 
tasques. 
Ens ha costat 
escoltar als 
altres. 

 
No hi ha hagut 
conflictes però 
no tothom ha 
participat 
en l’elaboració 
de totes les 
tasques. 
Alguns 
membres no 
han participat 
en el debat 
comú. 
 

La posta en 
comú ha sigut 
correcte hi 
ha servit per 
planificar i 
resoldre 
dubtes. Hem 
participat tots 
en el debat 
però a 
vegades ens 
ha costat 
esperar el 
nostre torn. 

Hem escoltat 
les opinions 
dels altres i 
les hem 
introduït 
(quan hi hem 
estat d’acord) 
en el nostre 
discurs. 

 

Autonomia 
 

Contínuament 
calia cridar al/ 

Poques 
vegades hem 

Sovint hem 
trobat la 

Els problemes 
es discutien 
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a la 
professor/a. I 
hem molestat 
als altres 
grups. 
 

necessitat 
l'ajuda del/ 
de la 
professor/a. 
No hem 
molestat als 
altres grups. 
 

solució 
nosaltres 
mateixos/es. 
 

dins el 
grups i es 
buscaven 
solucions 
conjuntes 

 
Taula 17. Font original adaptada: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/WQreproduc/rubtrgrup.htm 
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1.2 Annex II: Proposta de debat 
 

Reducció, reutilització i reciclatge de materials 
 
Curs: 2r d’ESO 
 
Continguts del currículum: Activitat per realitzar dins del tema 3, Metalls i plàstics. 
 
Es proposa que l’alumnat aprofundeixi sobre les conseqüències que provoca en el medi la gran 
quantitat de residus que es generen. La procedència dels mateixos. El marc legislatiu existents, tan a 
nivell autonòmic com estatal i europeu. Per altre banda, l’alumnat haurà d’aprofundir en els conceptes 
de cada una de les “3 R”: Reducció, reutilització i reciclatge de residus per tal de minimitzar les 
conseqüències sobre el medi. Prendre consciència sobre la repercussió dels residus generats i els 
problemes que se’n deriven dels mateixos en cas de no aplicar les 3 R. 
Grup d'uns 24 alumnes 
 
Temporització: 2h 
 
Metodologia: 
PRIMERA PART (30 minuts -Introducció teòrica de l'activitat) 
El docent fa una introducció sobre el tipus d’activitat que es portarà a terme. A continuació, fa una 
explicació teòrica sobre els conceptes de reducció, reutilització i reciclatge de materials.  per així poder 
encarar el debat amb el contingut del mateix impartit. 
 
SEGONA PART (15 minuts) 
Visualització dels anuncis “On vas envàs.cat” de l’Agència de Residus de Catalunya. Cal avançar a 
l’alumnat que en la següent part es comentaran els següents punts: 

 Quins tipus de residus coneixes? 
 Saps identificar el seu contenidor associat? 
 Actualment hi ha necessitat de crear aquest tipus d’anuncis? 
 A quin públic van dirigits? 
 En base al present anunci, creieu que la gent prendrà consciència sobre la necessitat de 

reduir, reciclar i reutilitzar residus?  
 Quina és la vostra valoració global de l’anunci? 
 Posa un exemple de com es pot reduir, reciclar o reutilitzar un residu. 

 
Adreça web dels anuncis: 

1- http://www.youtube.com/watch?v=5MzQx8V9noc 
2- http://www.youtube.com/watch?v=1W6ssPjsOz8 

 
SEGONA PART (15 minuts) 
El grup-classe s'asseu formant un cercle. El docent numera les persones per l'ordre en que estan 
assegudes. Primer, els que tenen el nombre parell debaten sobre els punts especificats en la segona 
part amb els que tenen el nombre senar de la seva dreta. Passats cinc minuts, fan el debat amb qui 
tenen el nombre senar de la seva dreta. 
 
TERCERA PART (30 minuts) 
Posada en comú amb tot el grup-classe. Posant de manifest les conclusions a les que han arribat. 
 
QUARTA PART (30 minuts)  
Es crearan grups de 3 o 4 persones, i es prepararà una fitxa per entregar amb les argumentacions 
consensuades per cada grup, sobre els punts especificats en la part segona. 
 
Relació amb altres matèries: ciències de la naturalesa, ciències socials, llengües. 
 
Ciències naturals: materials i recursos utilitzats. 
Ciències socials: conseqüències socials, culturals i econòmiques referents a la generació de residus, 
tan de caràcter domèstic com industrial. 
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Llengua catalana: expressió oral i escrita (*presa d’apunts primera part de l’activitat). 
Altres llengües: expressió oral i escrita*. 
 
 
Competències treballades: 
 

X Comunicativa lingüística i audiovisual 
X Artística i cultural 
 Tractament de la informació i competència digital 
 Matemàtica 

X Aprendre a aprendre 
X Autonomia i iniciativa personal 
X Coneixement i interacció amb el món físic 
X Social i ciutadana 

Taula 18. Competències treballades 
 

 
 

OBJECTIUS 
Continguts 

OBJECTIU 1 Identificar i reflexionar críticament sobre la generació de residus (tan en l’àmbit 
domèstic com en l’industrial) i la seva incidència directa en el medi. 

OBJECTIU 2 Reconèixer i analitzar els diferents tipus de residus, segons el seu origen i la 
seva composició  

OBJECTIU 3 Conèixer i analitzar els conceptes de reducció, reutilització i reciclatge, tant en 
l’àmbit domèstic com en l’industrial. 

Presentacions orals 
OBJECTIU 4 Argumentar i defensar oralment les pròpies opinions, respectant les dels altres, 

els torns de paraules i la metodologia proposada. 
Fitxa a entregar 

OBJECTIU 5 Argumentar les opinions de manera ordenada i coherent, amb un ús correcte del 
vocabulari, amb una correcta ortografia i gramàtica. 

Treball en equip i habilitats socials 

OBJECTIU 6 
Treballar tan autònomament com integrant la seva feina en un equip, 
col·laborant activament, respectant i incorporant les aportacions de la resta de 
l'equip. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Continguts 

CRITERI 1 Identificar les conseqüències ambientals derivades de la generació de residus, 
tant en l’àmbit domèstic com en el industrial. 

CRITERI 2 Reconèixer els diferents tipus de residus, segons el seu origen i la seva 
composició 

CRITERI 3 Conèixer els conceptes de reducció, reutilització i reciclatge, tant en l’àmbit 
domèstic com en l’industrial. 

Presentacions orals 

CRITERI 4 
Argumentar i defensar oralment les pròpies opinions de forma clara i concisa, 
respectant les opinions dels altres, els torns de paraules i la metodologia 
proposada. 

CRITERI 5 Escoltar i incorporar les propostes dels altres companys i companyes quan es 
considerin interessants. 

Fitxa per entregar 
CRITERI 6 Escriure els conceptes de forma clara, amb un ús correcte del vocabulari, amb 

una correcta ortografia i gramàtica. 
CRITERI 7 Presentar els treballs amb pulcritud, una bona representació gràfica i creativitat. 
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Treball en equip i habilitats socials 
CRITERI 8 Tenir capacitat de treball en equip i una bona actitud a l'aula i vers els/les 

companys/es. 
 Participar en els debats en grup fent aportacions significatives. 

Taula 19. Objectius i criteris d’avaluació 
 
 

Puntuació de l'activitat 
Avaluació 

professorat Les exposicions orals 35% 
90% 

Coavaluació entre 
els/les alumnes 
Autoavaluació 

El treball en equip 40% 
Fitxa per entregar 25% 
Coavaluació i de 
l’autoavaluació - 10% 

Taula 20. Puntuació activitat 
 
 
Rúbriques 
A continuació introduïm un seguit de rúbriques que poden servir de referència al professorat per fer 
l’avaluació de l’alumnat. 
Si hi ha hagut una recerca inicial es pot utilitzar també la següent rúbrica, o bé, adaptar un apartat de 
la rúbrica de treball en equip. 
Per la rúbrica de les exposicions orals es pot fer servir la que hi ha a la proposta de debat de 1r de 
Batxillerat d’aquest mateix document. 
 
 
 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LA FITXA PER ENTREGAR 
Aspectes Acceptable 1 Bon nivell 2 Excel·lent 3 Puntuació 

Contingut 
 

El contingut 
mostra que 
s'ha entès el que 
s'ha treballat.  
Manquen 
aportacions fetes 
durant el debat. 

La informació és 
força clara i 
mostra una certa 
reflexió sobre el 
tema, però 
manquen alguns 
aportacions del 
debat. 

La informació és 
excel·lent: han entès 
el tema, han 
reflexionat i exposen 
tot el procés i totes 
les conclusions del 
debat. 

 

Organització del 
contingut 
 

Les diferents 
seccions tenen 
continguts però 
no hi ha relació ni 
transició entre 
ells. 
 

L'organització és 
adequada i estan 
relacionada la 
recerca inicial 
amb les 
conclusions finals. 
 

Mostra una  
planificació 
acurada que dóna 
una seqüència 
lògica i clara del 
procés i de les 
conclusions del 
debat. 

 

Aspectes 
lingüístics  
 

Adequat malgrat 
alguns errors 
 

Fluid i clar malgrat 
alguns errors. 
 

Fluid i amb bon 
nivell lingüístic.  

Presentació 
 

La presentació és 
correcta però poc 
atractiva. 
 

La presentació és 
acurada i visual. 
 

La presentació està 
força treballada i és 
molt atractiva 
visualment. 

 

Taula 21. Font original adaptada: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/WQreproduc/rubtrgrup.htm 
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RUBRICA D’AUTOAVALUACIÓ 

Aspectes Fluix 1 Acceptable 2 Bon nivell 3 Excel·lent 4 Puntuació 

Contribucions 
al grup 
 

Només part 
del grup s'ha 
implicat. 
 

Quasi tothom 
s'ha implicat, 
ha participat i 
fet les seves 
tasques. 
 

Tothom ha 
col·laborat en 
el grup, 
Encara que 
amb nivells 
diferents. 
 

Tot el grup 
s'ha implicat 
en el treball. 

 

Posta en 
comú 
 

Hi ha hagut 
conflictes en la 
realització 
d’algunes 
tasques. 
Ens ha costat 
escoltar als 
altres. 

 
No hi ha hagut 
conflictes però 
no tothom ha 
participat 
en l’elaboració 
de totes les 
tasques. 
Alguns 
membres no 
han participat 
en el debat 
comú. 
 

La posta en 
comú ha sigut 
correcte hi 
ha servit per 
planificar i 
resoldre 
dubtes. Hem 
participat tots 
en el debat 
però a 
vegades ens 
ha costat 
esperar el 
nostre torn. 

Hem escoltat 
les opinions 
dels altres i 
les hem 
introduït 
(quan hi hem 
estat d’acord) 
en el nostre 
discurs. 

 

Autonomia 
 

Contínuament 
calia cridar al/ 
a la 
professor/a. I 
hem molestat 
als altres 
grups. 
 

Poques 
vegades hem 
necessitat 
l'ajuda del/ 
de la 
professor/a. 
No hem 
molestat als 
altres grups. 

Sovint hem 
trobat la 
solució 
nosaltres 
mateixos/es. 
 

Els problemes 
es discutien 
dins el 
grups i es 
buscaven 
solucions 
conjuntes 

 

Taula 22. Font original adaptada: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/WQreproduc/rubtrgrup.htm 
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1.3 Annex III: Proposta de debat 
 

LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES 
DE LES TIC. 

HO SAPS TOT, SOBRE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ? EN FAS UN 
BON ÚS? SAPS TOTS ELS PERILLS A QUÈ T’EXPOSES QUAN ET CONNECTES 

A INTERNET? 
 

 
Curs: 3r d’ESO 
 
Continguts del currículum: Activitat per realitzar dins del tema 1, La protecció de les dades 
personals. 
 
Es proposa que l’alumnat realitzar un debat sobre la protecció de les dades de caràcter personal, per 
tal d’ampliar la informació i el coneixement sobre aquestes tecnologies, i avisar dels possibles perills, 
així com facilitar recursos per defensar-se dels mateixos. En aquest sentit, es pretén, conscienciar 
l’alumnat de la importància de la protecció de les dades de caràcter personal (nom, cognoms, telèfon, 
adreça, DNI, fotos…) per tal de fer un bon ús de les teves dades. 
Grup d'uns 24 alumnes 
 
Temporització: 3h 
 
Metodologia: 
PRIMERA PART (20 minuts introducció activitat i reflexió prèvia individual) 
El docent explicarà l’activitat que es portarà a terme i les regles que caldrà complir, per tal de poder 
completar amb èxit l’activitat. Es donen uns minuts al grup-classe per a què cada persona reflexioni, 
individualment, sobre les idees a tractar en el debat. Aquesta reflexió personal es fa, habitualment, en 
silenci i cadascú anota les idees en un paper. Com el xiuxiueig, aquesta tècnica serveix per preparar el 
debat posterior a l'aula. 
 
SEGONA PART (15 minuts) 
De manera individual, l’alumnat respondrà, en una fitxa entregada pel docent, els punts que 
s’especifiquen a continuació, segons el seu criteri: 
 

- Què són les Tecnologies de la Informació i Comunicació? 
- Quines activitats podem fer amb internet i amb el telèfon mòbil? 
- Quins consell donaries per fer un bon ús de les tecnologies de la informació 

 
- Sou addictes a les tecnologies de la informació? 
La major part de vosaltres afirmeu que sempre que us connecteu a Internet us hi esteu més 
estona de la que us havíeu proposat. Però, saps si hi estàs enganxat? Esbrina-ho amb el test que 
et proposem. Quina d’aquestes respostes és la més semblant a la que donarieu? 

 
1. Quantes hores al dia dediques a Internet? 

A. Menys d’una hora. Faig moltes activitats i gairebé no tinc temps per connectar-me a 
Internet. 
B. Entre dues i tres hores. M’agrada dedicar força temps del meu oci a connectar-me 
per parlar amb amics i també per buscar informació per a les classes. 
C. Més de quatre hores diàries. Quasi sempre estic davant de l’ordinador, jugant, 
parlant, buscant informació que m’interessa… 

 
2. Quants SMS acostumes a enviar amb el telèfon mòbil a amics i familiars en una setmana? 

A. Un o dos com a molt. Només envio SMS per a qüestions importants o moments 
especials. 
B. Entre tres i sis SMS. Acostumo a enviar algun missatge i a contestar els que 
m’envien. 
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C. Més de set missatges a la setmana. Perdo el compte dels SMS que envio. Encara 
que vegi els meus amics cada dia, ens enviem missatges contínuament. M’encanta! 

3. Com et sentiries si durant una setmana desapareguessin Internet i el telèfon mòbil? 
A. Puc aguantar una setmana i més temps sense Internet i el telèfon mòbil. 
B. Se’m faria molt estrany, però una setmana passa de seguida! 
C. No ho podria suportar! Quin avorriment! Com em comunicaria amb els meus amics?  
seria molt dur… 
 

4. Quan NO et connectes a Internet o el telèfon mòbil, què fas gairebé sempre? 
A. Faig esport, parlo amb la meva família, estudio, llegeixo… 
B. Miro la tele o estudio. 
C. Penso en l’hora de connectar-me, de mirar si m’han escrit un correu o han firmat en 
el meu bloc. Només tinc ganes de navegar! 
 

5. Quan et connectes a Internet o utilitzes el telèfon mòbil, què fas gairebé sempre? 
A. M’hi estic el temps just per fer el que haig de fer, i si els meus pares em truquen o 
tinc altres coses per fer, ho deixo de seguida. 
B. Em diverteixo i m’agrada navegar una estona, negocio amb els meus pares el 
temps que puc estar-m’hi i ho compagino amb altres activitats. 
C. És el millor moment del dia. M’ho passo bé mentre sóc a Internet o utilitzo el telèfon 
mòbil. Si algú m’interrompo em diu que pari… m’enfado moltíssim! 

 
TERCERA PART (25 minuts) 
El docent entregarà les solucions especificades a continuació, per tal que l’alumnat s’avaluï en base a 
les respostes individuals: L’alumnat haurà de saber en quina categoria es troba. El docent comentarà, 
breument, les qüestions plantejades en la segons part. 
 
 

SOLUCIONS PROPOSADES PER AL DOCENT 
Majoria de respostes A: «Ni fu ni fa».  
Ets una persona pràctica i creus que les tecnologies de la informació són sobretot eines que ens fan 
més fàcil la vida, però podries viure perfectament sense. Saps mil maneres alternatives de fer el que 
faries amb Internet o amb el telèfon mòbil. 
Majoria de respostes B: «El punt mitjà».  
«En el punt mitjà hi ha la virtut» és la frase que et defineix. Utilitzes les tecnologies de la informació 
d’una manera moderada i no deixes de fer altres coses com estudiar o estar amb la teva família. Molt 
bé! Les tecnologies de la informació són molt útils i pràctiques, però no hem de deixar que es 
converteixen en una obsessió. No canviïs! 
Majoria de respostes C: «Totalment enganxat!».  
Has d’anar amb compte. No donis prioritat en la teva vida a Internet o al telèfon mòbil. Mentre et 
connectes, deixes de banda la relació amb la teva família o els estudis, i això pot tenir conseqüències 
greus. Has de reduir l’ús d’aquestes tecnologies i dedicar el temps que guanyaràs a fer esport, parlar 
amb els teus pares, llegir o estudiar. 
 
 
 
QUARTA PART (20 minuts) 
ACTIVITAT. Endevina el final de la historia. 
En grups de 3-4 persones, caldrà consensuar la resposta de la següent activitat plantejada:  
 
Endevina el final d’aquesta història basada en un fet real. Llegeix atentament i escull un dels 
tres possibles finals. 
 

- Karl Schofield, anglès, de 39 anys i enginyer de telecomunicacions, és detingut i arrestat per 
un delicte de pornografía infantil. La policia ha trobat al seu ordinador 14 fotos pornogràfiques 
de menors. S’enfronta a una condemna de deu anys de presó per cada foto trobada, és a dir, 
140 anys darrere les reixes. 
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Quin creus que és el final de la història? 
 
Opció A: Karl Schofield és condemnat a la presó, perquè si han trobat aquestes fotos al seu ordinador 
és que ell se les ha baixades. No pot ser de cap altra manera, per tant a la presó! 
 
Opció B: El condemnen i el tanquen a la presó, però al cap d’uns quants anys un dels seus millors 
amics confessa que va ser ell qui va posar les fotos a l’ordinador del Karl, per venjar-se d’un antic 
conflicte que van tenir. 
 
Opció C: Karl Schofield és innocent i no va a la presó, ja que els seus advocats poden demostrar que 
aquestes fotos pornogràfiques les va col·locar al seu ordinador un cavall de Troia. 
 
 

SOLUCIÓ PER AL DOCENT 
Has escollit la darrera opció? Doncs l’has encertada! Karl Schofield era totalment innocent. Ell no es 
va baixar mai aquestes fotos, sinó que va ser víctima dels pirates informàtics. Els seus advocats van 
aconseguir demostrar que al seu ordinador s’hi havia instal·lat un cavall de Troia des d’on s’havien 
baixat les fotos, sense que el propietari de l’ordinador ho sabés, per mitjà del seu correu electrònic o 
en acceptar de baixar algun altre arxiu. El Karl se’n va poder sortir, però va perdre la feina i va 
passar dos anys horribles fins que es va saber la veritat. Així doncs, pren-t’ho seriosament i protegeix-
te quan et connectis a la xarxa! 
 
Cas real extret de la notícia «Trojan horse defence results in child porn acquittal». Font: http://www.out-
law.com 25/04/2003 
 
 
CINQUENA PART (20 minuts) 
ACTIVITAT. Anàlisi d’imatges amb doble personalitat: La realitat enganya 
En grups de 3-4 persones, caldrà consensuar la resposta de la següent activitat plantejada: 
 
A vegades la realitat no és el que sembla. Per això et proposem aquest senzill joc que demostra que la 
realitat enganya. Què hi veus, a cada imatge? Hi pots veure les dues personalitats? 
 
 

 
 
 

SOLUCIÓ PER AL DOCENT 
Imatge A: Pots veure-hi una vella i una jove de perfil. (El nas de la vella és la mandíbula de la jove.) 
Imatge B: Hi pots veure un trompetista i la cara d’una dona. 
Imatge C: Segons com miris aquesta imatge, hi veuràs un conill o un ànec. (Les orelles del conill són 
també el bec de l’ànec.) 
Imatge D: En aquesta imatge veuràs, de color negre, un gerro, i de color blanc, dues cares què es 
miren. 
 
 
D’aquí se’n pot treure una lliçó. L’alumnat ha aconseguit veure les dues personalitats a cada imatge? 
Cal plantejar a l’alumnat les següents consideracions: “Això només és un exemple de com la realitat et 
pot arribar a enganyar. Amb les persones que coneixem als xats ens pot passar el mateix: que es 
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disfressi de jove però en realitat sigui una vella, o que hi vegis un saxofonista (imatge B) però al 
darrere hi hagi la cara d’una dona. 
Sigues sempre molt prudent i no confiïs en tot el que et diguin: ja has pogut comprovar que la realitat, 
de vegades, enganya.” 
 
SISENA PART (20 minuts) 
ACTIVITAT. Arriba l’e-bulling: Xantatge a companys de classe per la xarxa 
Es crearan grups de 3 a 5 persones, i de manera individual, es llegirà atentament l’escrit facilitat per el 
docent:  
 

- “La Guàrdia Civil ha detingut dos escolars de 17 anys a Crevillent (Alacant) que havien 
inventat una manera molt curiosa de fer xantatge als seus companys. Els dos menors van 
crear un troià (virus informàtic) capaç d’activar les càmeres web dels ordinadors a casa dels 
seus companys, i els gravaven sense que ho sabessin en situacions compromeses (com ara 
desvestint-se a l’habitació). Després els amenaçaven de difondre les imatges a l’escola si no 
els pagaven els diners que els demanaven, «entre 100 i 200 euros», segons els agents de la 
Guàrdia Civil. 

- Falsificació de targetes 
Els dos menors tenien molts coneixements informàtics i van ajudar dos joves més, majors 
d’edat i que han estat detinguts a Madrid, a falsificar targetes de crèdit i fer compres il·legals 
per Internet. Van arribar a fer estafes per valor de 60.000 euros.” 

 
Font: www.20minutos.es 03/08/08 
 
 
Un cop feta la lectura de l’escrit, es realitzarà un debat tipus “taula rodona”, és a dir, cada grup debat 
sobre el tema plantejat i s'anoten les idees més representatives a què s'ha arribat. Cada grup escull un 
portaveu que haurà expressar la opinió del grup a la taula rodona.  
 
 
SETENA PART (30 minuts) 
Els portaveus s'asseuen en cercle i llegeixen les conclusions fetes per cada grup. Un cop feta la 
lectura de les conclusions, s’obre el torn de paraula en el què participarà tot l'alumnat. El docent haurà 
de moderar el debat per tal d’assegurar-se que es parla dels següents temes: 
 

- Qualsevol persona pot ser víctima de ciberassetjament, o només les persones més dèbils i 
insegures? 

- Quin creieu que és el perfil del ciberagressor? Us plantegem dues opcions: 
o Un company amb el qual estàs bé, que és popular, fa esport i treu bones notes a 

classe. 
o Un company que treu males notes, sovint busca baralles, no està bé gairebé amb 

ningú i falta molt a classe. 
- Una persona que assetja un company és un malalt, o una mala persona que només vol 

divertir-se fent mal als altres? 
- Creieu que si algú és víctima de ciberassetjament ho ha de denunciar i explicar als seus 

pares, o ha de callar i esperar que passi? 
-  Quin tipus de condemna posaríeu a un ciberagressor? Una pena lleu considerant que 

segurament és un malalt que necessita ajuda, o una pena més dura? 
 
 
VUITENA PART (10 minuts) 
 
Es crearan grups de 3 o 4 persones, per tal de confeccionar els “10 manaments del Guerrer 
Informàtic”. Es tracta que cada grup consensuï 10 accions per tal de prevenir els perills de la xarxa. 
Caldrà argumentar, per a cada acció, el motiu pel qual ha estat escollida, i quins beneficis tindrà 
l’usuari alhora d’adoptar-la. Aquestes accions caldrà entregar-les al docent un cop transcorregut el 
temps establert.  
Per altre banda, el docent haurà de guiar cada grup per tal que les accions escollides vagin 
encaminades segons s’especifica a continuació: 
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ELS 10 MANAMENTS DEL GUERRER INFORMÀTIC 
1. Instal·laré i actualitzaré un antivirus i un tallafocs. 
2. No baixaré ni executaré arxius adjunts sense verificar abans si el remitent és de confiança. 
3. No m’enregistraré ni introduiré les meves dades en pàgines insegures. 
4. No baixaré programes de procedència desconeguda, perquè podrien estar infectats i portar virus al 
meu ordinador. 
5. Davant del dubte… esborraré! Qualsevol correu que em faci desconfiar, l’esborraré 
immediatament. 
6. No enviaré ni penjaré les meves fotos. Podrien utilitzar-les altres persones, violant la meva intimitat. 
7. No em deixaré enganyar ni seduir per correus que em prometin miracles. 
8. Aniré amb compte a l’hora de compartir el meu llapis de memòria USB (pendrive) i passaré sempre 
l’antivirus. Fins i tot els nostres amics ens poden encomanar un virus que tinguin al seu ordinador 
quan compartim aquests utensilis. 
9. No obriré ni enviaré missatges cadena. Només es tracta de tècniques utilitzades pels pirates 
Informàtics per recol·lectar més i més adreces i fer de les seves. 
10. No faré res que pugui ocasionar algun d’aquests problemes a d’altres persones. 
 
 
NOVENA PART (20 minuts) 
El docent exposarà el resum de consells per tal que l’alumnat disposi dels recursos suficients per 
evitar els perills a que són proposats exposats un cop es connecten a internet. 
 

RESUM DE CONSELLS 
Controla el temps que passes davant l’ordinador o el telèfon mòbil. No t’oblidis d’estudiar i de dedicar 
un temps a la família. 
Sigues sempre respectuós i tolerant amb les opinions dels altres, en blocs, fòrums o xats. 
Vés amb compte amb les ofertes i les promeses miraculoses que et fan per Internet. Si has trobat 
alguna cosa que t’agradaria comprar per Internet, consulta-ho sempre amb els teus pares o amb una 
persona adulta responsable. 
Per protegir la teva intimitat recorda’t d’esborrar periòdicament l’historial, les galetes i els arxius del 
teu ordinador. 
Instal·la un antivirus i un tallafocs al teu ordinador per protegir-lo dels virus i troians. No t’oblidis 
d’actualitzar-ne sovint les versions. 
Perquè no et molestin les finestretes emergents de publicitat (pop-ups), bloqueja-les seguint els 
passos que t’hem mostrat en el manual i aconsegueix un programa bloquejador de pop-ups. 
Analitza bé els correus electrònics que arriben a la teva adreça, si duen un arxiu adjunt, si provenen 
d’un remitent que no coneixes o si el seu titular et fa promeses miraculoses, convé que els esborris 
abans d’obrir-los, ja que poden ser els famosos correus brossa o spams. 
Per fer-te més resistent als programes de cerca automàtica d’adreces, posa’t un nom complicat al teu 
compte, que no doni informació sobre les teves dades personals, com ara el teu nom o cognoms o la 
data de naixement, i convé que inclogui nombres, guions… Per exemple: 
noves467tecnologies9_@protegeixte.com. Fes el mateix amb la teva contrasenya. 
No pengis les teves fotos a Internet; ja saps que els pirates malintencionats poden fer-ne un mal ús. 
Vés molt amb compte quan et connectis a un xat. No revelis mai les teves dades ni les dels teus 
pares, ni enviïs fotos a persones desconegudes. Evita de citar-te amb persones que has conegut a 
través del xat, i si finalment decideixes de fer-ho no hi vagis mai sol/sola. 
Per protegir les teves dades de caràcter personal i evitar de ser víctima dels fraus a la xarxa, no et 
registris en pàgines insegures, ni responguis correus electrònics que et demanin informació personal, 
i assegura’t sempre que la pàgina que visites és l’original. 
Si creus que les teves dades han estat utilitzades d’una manera inadequada, recorda que tens drets i 
que hi ha una Llei de protecció de dades de caràcter personal que t’empara. No dubtis, doncs, de 
denunciar-ho a les autoritats competents. 
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Relació amb altres matèries: ciències socials, llengües. 
 
Ciències socials: conseqüències socials, culturals dels perills relacionats amb les TIC. 
Llengua catalana: expressió oral i escrita. 
Altres llengües: cerca d'informació, expressió oral. 
 
 
Competències treballades: 
 

X Comunicativa lingüística i audiovisual 
 Artística i cultural 

X Tractament de la informació  
 Matemàtica 

X Aprendre a aprendre 
X Autonomia i iniciativa personal 
X Coneixement i interacció amb el món físic 
X Social i ciutadana 

 
Taula22. Competències treballades 

 
OBJECTIUS 
Continguts 

OBJECTIU 1 Valorar les possibilitats i els avantatges que tenen les noves tecnologies 

OBJECTIU 2 Identificar els perills d’establir contacte amb persones desconegudes 

OBJECTIU 3 Prendre consciència de les precaucions necessàries per protegir la identitat 

OBJECTIU 4 Conèixer els drets sobre protecció de dades personals d’una manera activa 
Treball en equip i habilitats socials 

OBJECTIU 5 Treballar tan autònomament com integrant la seva feina en un equip, col·laborant 
activament, respectant i incorporant les aportacions de la resta de l'equip. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Continguts 

CRITERI 1 
Identificar els principals canvis tecnològics o aparells elèctrics que s’han produït 
durant la història de la humanitat i la importància d'aquests en les nostres vides 
actuals. 

CRITERI 2 Reconèixer l'energia i els recursos utilitzats durant la vida útil d'un objecte. Identificar 
les conseqüències ambientals de la fabricació d'objectes. 

CRITERI 3 Analitzar els canvis que s'han produït en alguns objectes d'ús quotidià al llarg de la 
història. 

Intervenció orals 
CRITERI 4 Argumentar i defensar oralment les pròpies opinions de forma clara i concisa, 

respectant les opinions dels altres, els torns de paraules i la metodologia proposada 
CRITERI 5 Escoltar i incorporar les propostes dels altres companys i companyes quan es 

considerin interessants. 
Treball en equip i habilitats socials 

CRITERI 8 Tenir capacitat de treball en equip i una bona actitud a l'aula i vers els/les 
companys/es. 

CRITERI 9 Participar en els debats en grup fent aportacions significatives. 
Taula 23. Objectius i criteris d’avaluació 
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Puntuació de l'activitat 
Avaluació 

professorat Les exposicions orals 50% 
90% 

Coavaluació entre 
els/les alumnes 
Autoavaluació 

El treball en equip 50% 

Coavaluació i de 
l’autoavaluació - 10% 

Taula 24. Puntuació activitat 
 
 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP 
Aspectes Acceptable 1 Bon nivell 2 Excel·lent 3 Puntuació 

Cooperació 
 
 

Han participat 
elaborant les 
activitats 
en grup. 

Han participat 
elaborant les 
activitats en grup i 
aportant idees. 

Han participat molt 
activament elaborant 
les activitats en  
Grup, aportant idees 
i fent observacions 
molt interessants per 
aconseguir uns 
resultants òptims. 

 

Dinàmica 
d'interacció 
 

S’han agrupat per 
realitzar les  
activitats tot i que 
ha costat la 
interacció. 
 

Han aconseguit 
agrupar-se en 
cada moment per 
realitzar les 
activitats 
demanades. 
 

S'han agrupat 
segons se'ls 
demanava en les 
diferents activitats i 
han sabut adequar 
la seva actuació a 
cada nova situació. 

 

Resolució de 
conflictes 
 

En els moments 
de desacord han 
escoltat les 
opinions dels 
companys. 

En els moments 
de desacord han 
escoltat les 
opinions i han 
aportat opinions 
argumentades 

En els moments de 
desacord, han 
argumentat les 
seves opinions, han 
escoltat i valorat les 
dels altres i han 
arribat a un consens 
satisfactori per a tots 

 

Organització de 
l'espai i el temps 
 

Han aconseguit 
presentar el 
treball en el 
moment acordat 
entre tots 
(professors/es i 
alumnes. 
 

S'han organitzat i 
han anat complint 
el calendari 
establert entre  
ells. 
 

S'han sabut  
organitzar, han 
complert els 
calendaris i horaris 
que ells mateixos 
havien acordat 
sense necessitar 
ajuda del 
professorat. 

 

Criteris de 
selecció 
del material 
 

Han agrupat el 
material de la 
recerca i de les 
conclusions i 
n'han fet una 
selecció força 
coherent. 
 

Han seleccionat el 
material amb uns 
criteris d'equilibri i 
representació de 
tots els apartats. 
 

Han valorat tot el 
material recollit, han 
seleccionat el més 
significatiu i 
representatiu de 
totes les activitats 
segons els diferents 
criteris que se'ls 
demanava fins 
aconseguir un acord 
satisfactori per tots. 

 

 
Taula 25. Font original adaptada: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/WQreproduc/rubtrgrup.htm 

 
Puntuació: 
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Menys de 5 punts suspès 
5 punt aprovat 
6-10 bé-notable 
11-15 notable-excel·lent 
 
Per la rúbrica de coavaluació es pot fer servir la mateixa d’autoavaluació però per cada alumne/a. 
 
 
 
 
 

RUBRICA D’AUTOAVALUACIÓ 
Aspectes Fluix 1 Acceptable 2 Bon nivell 3 Excel·lent 4 Puntuació 

Contribucions 
al grup 
 

Només part 
del grup s'ha 
implicat. 
 

Quasi tothom 
s'ha implicat, 
ha participat i 
fet les seves 
tasques. 
 

Tothom ha 
col·laborat en 
el grup, 
Encara que 
amb nivells 
diferents. 
 

Tot el grup 
s'ha implicat 
en el treball. 

 

Posta en 
comú 
 

Hi ha hagut 
conflictes en la 
realització 
d’algunes 
tasques. 
Ens ha costat 
escoltar als 
altres. 

 
No hi ha hagut 
conflictes però 
no tothom ha 
participat 
en l’elaboració 
de totes les 
tasques. 
Alguns 
membres no 
han participat 
en el debat 
comú. 
 

La posta en 
comú ha sigut 
correcte hi 
ha servit per 
planificar i 
resoldre 
dubtes. Hem 
participat tots 
en el debat 
però a 
vegades ens 
ha costat 
esperar el 
nostre torn. 

Hem escoltat 
les opinions 
dels altres i 
les hem 
introduït 
(quan hi hem 
estat d’acord) 
en el nostre 
discurs. 

 

Autonomia 
 

Contínuament 
calia cridar al/ 
a la  
professor/a. I 
hem molestat 
als altres 
grups. 
 

Poques 
vegades hem 
necessitat 
l'ajuda del/ 
de la 
professor/a. 
No hem 
molestat als 
altres grups. 
 

Sovint hem 
trobat la 
solució 
nosaltres 
mateixos/es. 
 

Els problemes 
es discutien 
dins el 
grups i es 
buscaven 
solucions 
conjuntes 

 

 
Taula 26. Font original adaptada: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/WQreproduc/rubtrgrup.htm 
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1.4 Annex IV: Recursos joc: Com funcionen les coses 2.0 
 

 
TEMÀTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA D’EXPRESSIÓ 
 
 
 
 
 
 

FORMA D’EXPRESSIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÀQUINES 

 
INVENTORS 

 
PRINCIPIS DE 
LA CIÈNCIA 

 
MÍMICA 

 
DIBUIX 

 
ANGLÈS 

 
PARAULES 

PROHIBIDES 
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MÀQUINES/APARELLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BÀSCULA DE 

BANY 

 
CIRCUIT 

ELÈCTRIC 

 
CENTRAL 
TÈRMICA 

 
AMPLIFICADOR 

 
DIFERENCIAL 

 
BYTE 

 
INTERNET 

 
ASCENSOR 

 
DETECTOR DE 

METALLS 

 
PLACA SOLAR 

 
DETECTOR DE 

FUM 

 
SUSPENSIÓ DEL 

COTXE 
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INVENTORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ARQUÍMEDES 

 

 
THOMAS 
EDISON 

 
MICHAEL 
FARADAY 

 
BLAISE 
PASCAL 

 
BENJAMIN 
FRANKLIN 

 
ROBERT 
WATSON 

WATT 

 
 

J.A. WILSON 

 
MARCIAN 

HOFF 

 
KARL BENZ 

 
ALEXANDER 

BELL 

 
MARCONI 

 
GALILEU 
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PRINCIPIS DE LA CIÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELECTRICITAT 

 
 

PRESSIÓ 

 
VOL 

 
ORDINADORS 

 
FRICCIÓ 

 
ENGRANATGES 
I CORRETGES 

 
MAGNETISME 

 
POLITGES 

 
MOLLES 

 
CALOR 

 
SO 

 
SENSORS 
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1.5 Annex V: Super Engineer Game 
 

GAME 1. EXEMPLE -WHERE’S THE ENGINEER IN YOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GAME 2. EXEMPLE -TIME IS MONEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema proposat 
Actualment, l’alumnat té inconvenients per tal de disposar dels seus estris (bolígraf, llapis, 
goma, etc…) en les cadires que porten incorporada una taula de braç. Sovint l’alumnat ha 
de posar els seus estris a la mà, o en un altre lloc, per tal d’evitar que li caiguin de la taula 
de braç. Aquest problema provoca una pèrdua d’atenció per la seva part. 
 
Proposta  
Es proposa dissenyar i construir un objecte que resolgui la necessitat esmentada.  
 
Requeriments  
Estris a emmagatzemar (mínim): 1 bolígrafs + 1 llapis + 1 fluorescent  
Material: un full DIN-A4  
Eines: només les mans  
Temps de realització: 10 minuts  
 
Criteris a tenir en compte  
En el disseny es poden tenir en compte altes prestacions no descrites sempre que 
s’assegurin els requeriments mínims. A l’objecte i al procés de fabricació se li poden trobar 
altres valors afegits no fixats.  
 

 
Classifica els mecanismes següents segons la seva funció bàsica (la transmissió de 
moviment o la transformació de moviment):  
 
 
 

- Vis sense fi - Transformació de moviment  
 

- Creu de malta - Transformació de moviment  
 

- Rodes de fricció - Transmissió de moviment  
 

- Cremallera - Transformació de moviment  
 

- Transmissió per cadena - Transmissió de moviment  
 

- Biela-manovella - Transformació de moviment  
  

- Engranatges - Transmissió de moviment  
 

- Transmissió per corretja - Transmissió de moviment  
 

- …. 
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GAME 3. EXEMPLE -MULTIPLE OPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- En referència a una força? 
A.- Una força és una acció capaç de produir o modificar l’estat de repòs o de moviment d’un cos o de 
produir-hi deformacions. La unitat de força, en el sistema internacional de mesura és el joule (J). 
B.- Una força és una acció capaç de produir o modificar l’estat de repòs o de moviment d’un cos o de 
produir-hi deformacions. 
C.- La unitat de força, en el sistema internacional de mesura és el newton (N). 
D.- L’opció A i la C són correctes. 
 
2.- Quin aparell s’utilitza per mesurar forces? 
A.- Per mesurar forces s’utilitzen els dinamòmetres, que consisteixen essencialment en una 
molla deformable. 
B.- Per mesurar forces s’utilitzen els oscil·loscopis, que consisteixen essencialment en un sistema de 
polsos que registren la intensitat de les forces aplicades en ell. 
C.- Per mesurar forces s’utilitzen els dinamòmetres, que consisteixen essencialment en un sistema 
molles indeformables. 
D.- Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 
3.- El pes d’un cos qualsevol és una força?  

A.- Sí, ja que representa la força amb què la Terra l’atrau a causa de la gravetat. 

B.- No, ja que el pes es mesura en Kg i la força en newtons (N). 

C.- Sí, ja que representa la força amb què la Terra l’atrau a causa de la distancia de la Terra i la 
Lluna. 

D.- No, ja que el pes es mesura en Kg i la força en joules (J). 
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GAME 4. EXEMPLE -DOUBLE OR NOTHING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feu una aposta que considerant els punts que porteu acumulats fins al moment.  
Disposeu d'un minut de temps per desxifrar cadascun dels següents missatges, i esbrinar a 
què es refereixen.  
 

1.- Sc cnjnt elmnts unis ntr lls m fncó bsica d spotar frcs. 
2.- Srvexo pr pder cnstrir n pnt. 
3.- ls ds fctors ms imprtnts pr dssnyar-m sn l mteril i l frma. 
 
SOLUCIÓ: 
1.- Sóc un conjunt d’elements units entre ells amb la funció bàsica de suportar 
forces. 
2.- Serveixo per poder construir un pont. 
3.- Els dos factors més importants per dissenyar-me són el material i la forma. 
 

-L’ESTRUCTURA 


