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1. OBJECTIUS DEL PRESENT TFM I DESCRIPCIÓ PRÈVIA 

L’objectiu del present treball consisteix en desenvolupar una proposta innovadora per aplicar a 
la part de tecnologies del Treball de Síntesi del 2

n
 curs de l’ESO, 

- Establint un conjunt d’activitats per a l’alumnat, a realitzar sobre dos museus amb 
diversos trets en comú entre ells; com són l’època, el tema i el seu entorn geogràfic, a 
partir de la meva visita prèvia a ambdós, i implicant la visita als museus per part de 
l’alumnat, en forma de sortida escolar. 

- Creant i aplicant, amb criteri, aquestes activitats per a l’alumnat, tenint en compte que 
es tracta de segon d’ESO: emprant el currículum corresponent com a norma 
indispensable per complir. 

- Efectuant una preparació didàctica, amb el disseny d’activitats per cada una de les 
següents tres fases: treball previ, que permeti introduir l’alumnat al tema abans d’anar a 
la visita; treball de camp, que seran les activitats que els/les alumnes hauran de 
realitzar durant la visita; i treball posterior a la visita, incloent activitats de reforç i 
ampliació per tenir en compte la diversitat. Òbviament, totes les activitats descrites 
formaran part del Treball de Síntesi. 

El resultat del TFM és una guia didàctica per al professorat, en la part de tecnologies del 
Treball de Síntesi de 2

n
 d’ESO, partint, com a base, d’una sortida en la qual l’alumnat visitarà 

dos museus de la comarca del Pallars Jussà, tot i que cal veure si es podrà realitzar en un dia o 
es necessitaran dues jornades. Tota activitat de la guia didàctica s’adequa al curs de 2

n
 d’ESO 

ja que, per temes tractats en aquests museus (electricitat i procés tecnològic), és el curs més 
apropiat d’acord al seu currículum en Tecnologia. La part d’innovació que presento per al 
Treball de Síntesi, és que l’alumnat pugui entendre la base d’aspectes fonamentals del 
currículum de tecnologies del seu curs a través d’una mirada a les activitats humanes del 
passat, en un entorn geogràfic peculiar de la Catalunya en la transició del SXIX al SXX, visitant 
el museu hidroelèctric de Capdella i el museu dels Raiers de la Pobla de Segur; el punt de 
confluència entre els quals és l’aigua. Un aprenentatge divertit en un entorn original. 
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2. INTRODUCCIÓ 

2.1. Reflexió inicial: 

El fet d’associar el concepte d’entorn educatiu directament amb el lloc físic “aula” és un error 
que molts professionals de l’educació han arrossegat des de molt antigament: es podria dir que 
l’error s’ha conservat des que es van començar a agrupar els alumnes per grups 
d’aprenentatge en una sala tancada amb pupitres, en els quals s’asseia antigament i es 
segueix asseient cada un dels estudiants, per rebre les instruccions del mestre, actualment 
molt conegut pel nom de “docent”. En altres paraules, aquesta equivocació va nàixer quan les 
antigues àgores (places o espais oberts de ciutats) on els sofistes grecs com Aristòtil, Sòcrates, 
Plató o Protàgores, entre d’altres, transmetien els seus coneixements de gramàtica, retòrica i 
dialèctica a tothom qui realment volia aprendre, van quedar enrere i es va començar a optar per 
ubicar els alumnes en aules tancades i aïllades; i actualment encara no ha mort. 

Si bé s’han anat introduint moltes tècniques d’aprenentatge diferents a les –sovint– poc 
participatives classes magistrals; podent parlar de l’aprenentatge basat en problemes, de la 
creació de grups o equips de treball, tant cooperatiu com col·laboratiu, dels jocs d’aprenentatge 
liderats i desenvolupats pels mateixos alumnes (puzles o grups d’experts), i d’un llarg etcètera 
d’aportacions; el lloc d’aprenentatge guanyador per excel·lència segueix, i seguirà essent 
aquesta sala confinada, coneguda per aula i que gairebé sempre està formada per quatre 
parets, una pissarra (actualment del tipus digital, si voleu), una porta i, si estem davant d’un cas 
generós, algunes finestres que ens mostren només una petita part d’allò que passa al carrer, 
fora del centre, d’allò amb què els i les alumnes s’hauran d’enfrontar durant tota la seva vida, 
es dediquin al que sigui que vulguin. 

D’altra banda, el fet d’imposar als joves un aprenentatge de molts anys de durada, el dia a dia 
del qual té com a condició la de “tancar-los unes quantes hores” en un lloc on s’hi imparteixen 
matèries molt diferents entre elles, essent l’únic que hi canvia el/la professor/a, els escrits a la 
pissarra o les projeccions de suport virtual, en el seu cas, i els apunts i activitats que s’hi fan; 
pot fer sentir a molts alumnes la sensació d’estar complint una condemna, més que no pas 
d’estar aprofitant els seus anys d’escolarització; i com a conseqüència, un baix nivell 
d’entusiasme pels estudis en general, atès que hi ha clares mancances de contacte amb 
entorns reals en els quals estan aplicades les assignatures que s’estudien. És per això, que 
una gran part de l’estudiantat espera ansiosament el moment de graduar-se: per poder sortir de 
la “gàbia”, enlloc d’actuar traient el màxim profit del moment de l’aprenentatge, tot gaudint-ne. 

Un altre aspecte al qual volia fer una breu referència és a l’estimulació i la motivació de 
l’alumnat. Malauradament, tot reconeixent que potser no es pugui aplicar a totes les 
assignatures, penso que l’anar diàriament a l’aula a rebre informació i coneixements, si no es té 
cap previsió de fer un treball de camp que prometi esser divertit, en el qual s’aplicaran aquests 
coneixements adquirits a l’aula, pot suposar una falta d’estimulació i una pèrdua progressiva de 
la motivació de l’alumnat. Si em recolzo en l’existència de les intel·ligències múltiples 
(Gardner 1983)

*1
, ho tinc més fàcil per defensar aquesta reflexió: bé hi poden haver alumnes 

que prefereixen aprendre en un lloc sedentari, a base de teoria i problemes d’aula; però n’hi ha 
una proporció importantíssima que necessitaran veure les aplicacions amb els seus propis ulls 
i, sobretot, tocar, experimentar i sortir de les aules per aprendre observant i sentint la realitat; 
perquè, tal i com s’argumenta al llibre “Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica”, publicat 
per Howard Gardner, la intel·ligència humana “té diferents dimensions”, és a dir que, segons 
Gardner, hi ha vuit tipus d’intel·ligències diferents, entre les quals es pot veure identificada cada 
persona, de forma que cada alumne té preferències i habilitats diferents per desenvolupar el 
seu aprenentatge; així doncs, donar l’oportunitat d’efectuar un aprenentatge fora de les aules 
convida a treballar i aprendre d’una forma diferent i amb més llibertat per cada alumne per 
aplicar el seu tipus d’intel·ligència. Si a més a més s’hi afegeix un component de treball en 
grup, encara s’afavoreix més la utilització dels diferents tipus d’intel·ligències, ja que els rols del 
grup de treball durant la sortida s’establiran de forma natural. 
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Reafirmant la idea de l’aprenentatge fora del recinte escolar, cal insistir en què no podem 
esperar que, quan un alumne neix, estigui preparat per afrontar tots els anys d’aprenentatge 
sense treure’l de les aules ni, molt menys, que adquireixi realment i de forma complerta totes 
les vuit competències bàsiques sense dur-lo a entorns amb aplicacions reals de tot allò que li 
estem ensenyant. 

Recordant la meva etapa d’estudiant de secundària, puc afirmar que jo era –i crec que 
segueixo essent– un dels alumnes que necessiten veure amb els propis ulls tot allò que 
estudien, sigui per experimentar, per poder conèixer la realitat o, si voleu, per acudir amb 
il·lusió a classe i aprendre amb ganes tot allò que permetrà entendre millor les coses “el dia de 
la veritat”: em refereixo, en aquest cas, al dia de la sortida o la visita, a la qual es veurà la 
pràctica d’una part important de la matèria que s’ha estudiat. Aquest és el principal motiu pel 
qual he decidit fer aquest TFM, basat en la preparació dels recursos per a efectuar les activitats 
corresponents a la part de l’assignatura de Tecnologia del treball de síntesi d’un dels cursos de 
l’ESO, a partir d’una sortida en la qual es podran veure aplicacions i comparacions reals de 
bona part dels continguts. 

El motiu pel qual vaig decidir que la sortida es composés per la visita al museu hidroelèctric de 
Capdella i al museu dels Raiers de la Pobla de Segur ha estat, principalment, l’entusiasme 
personal que tinc per aquella zona de la comarca del Pallars Jussà, atès que és un entorn poc 
conegut per molts joves de Barcelona i en el qual s’obtenien recursos importantíssims que van 
abastir, durant molts anys, la capital catalana: parlo de l’electricitat, que es generava a partir del 
potencial hidràulic de la vall fosca, i de la corrent del mateix riu aigües avall, que permetia 
també el transport de troncs de fusta, com a matèria primera involucrada en multitud de 
processos tecnològics. D’acord als continguts als quals es vinculen els temes tractats en 
ambdós museus, així com a les activitats que se’n poden extreure; tenint en compte els 
currículums de Tecnologies de l’ESO, el curs més apropiat al qual incloure un treball de síntesi 
que, en la seva part de Tecnologia, tingui les activitats dissenyades per aquests museus, és el 
2

n
 d’ESO, ja que comprèn, d’una banda, electricitat i, d’altra banda, el procés tecnològic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències citades a la reflexió inicial: 

1. Gardner, H;  Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. 2ª reimpressió. Barcelona. Editorial: Paidós 

Ibérica. 2012. Nombre de pàgines: 383. ISBN 9788449325946. 
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2.2. Importància de fer una sortida didàctica adaptada al currículum: 

Tal com es diu a la introducció, una sortida didàctica ha de suposar l’aplicació de continguts i, 
fins i tot, de competències adquirides, tot observant els aspectes estudiats en un cas 
completament real. El fet d’incloure o no una sortida didàctica al procés d’aprenentatge pot 
suposar la diferència entre travessar la línia divisòria a partir de la qual l’alumnat veu útil i 
d’aplicació tot allò ha estudiat a classe o no arribar-hi. 

Així mateix, cal tornar a insistir en l’aspecte de la motivació de l’alumnat: pel que fa a les 
activitats preliminars a la sortida, val a dir que, quan l’alumnat té constància que s’estan 
realitzant unes tasques prèvies a classe per preparar una sortida, ja té un objectiu marcat; un 
“perquè” clar i directe del treball que està preparant. Es podria comparar als entrenaments d’un 
atleta, quan el seu objectiu és la cursa: en aquest cas, la cursa és la motivació per fer uns 
entrenaments ben fets i prendre’ls seriosament. En el cas de l’alumne, la cursa seria la sortida, 
o la visita didàctica, i els entrenaments serien la sessió o sessions amb activitats prèvies. 
Aquesta seria una de les tres fases en les quals es pot dividir el desenvolupament de les 
tasques derivades d’una sortida. 

La segona fase seria la visita en sí; la cursa, seguint amb la metàfora de l’atleta. En el cas de la 
visita, igual que en una cursa que s’ha entrenat o preparat prèviament, s’intenta exprimir al 
màxim els esforços fets anteriorment i intentar assolir un bon resultat. És per tant, el moment 
clau d’aquest procés, ja que es disposa d’un temps limitat durant el qual s’han d’optimitzar tots 
els recursos treballats i, si s’ha acabat aquest temps (el temps de la visita) sense haver-ne 
pogut treure el suc necessari, no s’ha obtingut un bon resultat; per tant, s’ha de tenir clar quins 
punts abordar, quins són els objectius de la visita i anar a per feina: posar a la pràctica tot allò 
que s’ha entrenat, no solament durant les activitats prèvies a la sortida, sinó durant tot el curs; 
en aquest cas concret, allò que s’ha estudiat durant gran part del curs de 2

n
 d’ESO a 

l’assignatura de tecnologia. S’ha de tenir en compte que una sortida ben plantejada ha de ser 
competencial; per tant, s’hi ha de posar a la pràctica coneixements adquirits durant el curs –o 
durant un període d’aprenentatge–, però en diferent context que aquell en què s’han estudiat. 

La tercera fase ja constaria de la realització de les activitats posteriors a la sortida, a partir de 
les quals l’alumnat podrà demostrar les competències reforçades a la visita. Aquestes activitats 
seran el principal referent a través del qual es podrà avaluar els alumnes, que això no treu el fet 
que també puguin esser avaluables les altres dues fases, però sí que és la fase que permet 
avaluar l’alumne per les competències i objectius que es preveien assolir en el conjunt de la 
visita. Té sentit encara, si es segueix comparant amb la metàfora de l’atleta: en el seu cas, 
l’entrenador avaluaria els objectius que ha assolit l’atleta a la competició per valorar si cal 
adequar-li nous mètodes d’entrenament; de la mateixa forma que el/la docent podrà avaluar els 
objectius acomplerts per l’alumnat durant el procés, per valorar si cal adaptar o modificar els 
mètodes d’ensenyament/aprenentatge, i aconseguir així el millor desenvolupament possible del 
currículum. 
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3. DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 

3.1. Marc normatiu: 

El Treball de Síntesi, que és obligatori de realitzar per l’alumnat dels cursos 1
r
, 2

n
 i 3

r
 d’ESO, ja 

sigui de manera extensiva o intensiva, ve definit al Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Al Currículum 
de l’ESO, regit pel mateix Decret, en el seu apartat “E”, hi figura aquesta definició: 

“El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que 
impliquen una feina interdisciplinària que afavoreix la integració de coneixements i del treball en 
equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Aquestes activitats estan concebudes 
per avaluar si s’han assolit, i fins a quin punt, els objectius que té establerts el centre en la seva 
programació i, en particular, els objectius hi ha establerts en les diverses matèries del 
currículum. Durant el treball de síntesi l’alumne ha de demostrar prou capacitat d’autonomia en 
l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en 
equip. 

L’alumne ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa.  

L’equip de professors ha de programar un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades 
amb diferents matèries del currículum comú de l’alumne. No és necessari que en cada treball 
de síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les matèries. En canvi, sí és essencial 
que les diferents activitats siguin significatives per al tema que es treballa i que no constitueixin 
un seguit de propostes deslligades, sinó un tot coherent. 

Amb aquestes activitats es pretén ordenar un seguit de situacions en què l’alumne aplicarà, de 
manera pràctica, els coneixements i les habilitats adquirits durant un llarg període 
d’aprenentatge, a fi de trobar solucions als problemes plantejats. 

En l’organització d’aquest treball s’ha de tenir en compte l’assignació d’un professor de l’equip 
docent que el tutoritzi. Orientativament, s’ha d’assignar un tutor per cada dos o tres equips de 
quatre o cinc alumnes. El tutor del treball de síntesi s’encarrega de fer-ne el seguiment i 
l’orientació. 

El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives: de manera intensiva, concentrant 
totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc dies, o bé de manera 
extensiva. En aquest segon cas, es pot dur a terme al llarg d’una part del curs o de tot el curs 
dins l’horari de les matèries. 

Cal fer una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats s’han de 
desenvolupar en el treball de síntesi, tant les de treball individual com les de treball en equip. 
La qualificació del treball de síntesi es computa dins de la qualificació del bloc de matèries 
optatives, en els termes que s’indiquen en l’apartat D.1 sobre el currículum optatiu de 1r, 2n i 3r 
d’ESO d’aquest document.” 

En l’article 9 “Treball de Síntesi” del mateix Decret anomenat al principi del punt; hi figura 
aquesta altra, però similar, definició: 

Article 9 

Treball de síntesi 

“9.1. El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge 
que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar 
si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències 
bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i 
problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses 
matèries i admet diverses concrecions temporals. 

9.2. Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització 
del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 
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9.3. S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball 
de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa.” 

Com es veu, en la definició del Currículum es parla de feina interdisciplinària, autonomia 
personal i treball en equip com a competències a treballar per l’alumnat; i en la definició de 
l’Article 9 s’hi afegeix el terme treballar les competències bàsiques, a banda de coincidir amb 
els anteriors; per tant, les definicions són molt afins. 

3.2. Concreció d’aspectes desenvolupats i justificació del curs al qual va dirigit 

el Treball de Síntesi (TS): 

En primer lloc és essencial que el lector sàpiga que, per comprendre i lligar la present memòria 
amb la feina elaborada en aquest treball, és imprescindible que tingui els annexos disponibles 
per consultar-los durant la lectura que està fent. Es recorda que les 30 activitats preparades 
per l’alumnat, incloent les prèvies, les de “treball de camp” o de visita i les posteriors a la visita 
dels museus, es troben a l’Annex 1 “Material i activitats a realitzar per l’alumnat”; les 
correccions de les mateixes són a l’Annex 2 “Correccions de les Activitats per al professorat”; i 
que a l’Annex 3 “Material preparat com a guia dels museus per al professorat” hi ha el material 
que respon al mateix títol de l’annex: una guia que els/les professors/es podran emprar per 
ubicar i entendre l’equipament museístic de cada un dels dos centres culturals, així com per 
disposar d’una facilitat amb la qual poder dissenyar activitats noves, personalitzades per ells/es 
mateixos/es o pel centre al qual pertanyin com a docents. 

Entrant ja en matèria, l’aprofitament de l’aigua que tenia lloc a la comarca del Pallars Jussà 
sobre principis del segle XX és el punt de partida per a la preparació de la proposta de treball 
de síntesi que es presenta en aquest TFM. 

Malgrat que un treball de síntesi, sigui de primer, de segon o de tercer d’ESO, té una part 
corresponent a totes les matèries comuns; en aquest TFM, com a futur professor de 
Tecnologia, dissenyo i preparo la part que correspon a l’assignatura en qüestió, tot i que, bé es 
cert que s’hi treballaran competències transversals i de la majoria de les altres matèries, atès 
que la Tecnologia és una assignatura en la qual hi intervenen totes les competències bàsiques, 
així com nombroses competències específiques de moltes matèries de l’ESO. 

Dit d’una forma més concreta, aquest treball desenvoluparà la part de tecnologia de la 
proposta de treball de síntesi del 2

n
 curs de l’ESO. D’una banda, es proposa una sortida 

que comprendrà la visita a dos museus: el museu hidroelèctric de Capdella i el museu dels 
Raiers; i d’altra banda, es desenvoluparà la part d’activitats de Tecnologia que correspon per 
aquest treball de síntesi, tenint en compte les activitats prèvies a les visites, les activitats durant 
les visites i les activitats posteriors. 

S’entén, pel tema que es tracta en aquesta proposta de treball de síntesi, que la Tecnologia 
serà la matèria que més s’hi treballarà; tant pel fet d’incorporar competències de les altres 
assignatures, com pel fet de ser la més relacionada amb els temes objecte dels museus. 
Aleshores, pel que fa a les altres matèries, el TFM no en contempla la realització de les seves 
activitats; sinó que aquesta és una part que s’ha de reservar per als/les professors/es 
pertinents, un cop el centre docent aprovi i decideixi tirar endavant la proposta de treball de 
síntesi. 

Pel que fa a la ubicació de curs del treball de síntesi que es proposa en el present TFM, s’ha 
tingut en compte, d’una banda, els coneixements i processos tractats en els dos museus que 
es visitaran i, d’altra banda, la revisió dels currículums oficials de cada un dels cursos de l’ESO 
en els quals es realitza obligatòriament el treball de síntesi: 1

r
, 2

n
 i 3

r
. 

En el museu hidroelèctric de Capdella s’hi veuen clarament les màquines de transformació per 
obtenir energia elèctrica a partir de l’energia hidràulica però, tot i així, la part més important del 
museu, no s’acaba aquí, sinó que hi és d’un factor més pesant la part que comprèn l’electricitat 
i, encara molt més, el procés d’obtenció de l’energia elèctrica a partir d’una font renovable i 
neta, vist des del punt de vista del procés tecnològic que això suposa. En el museu dels 
Raiers de la Pobla de Segur, hi és d’igual importància la part de procés tecnològic ja que, 
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malgrat esser un procés de fa diversos centenars d’anys i perdut fa uns 90 anys, el fet de talar 
la fusta al Pirineu i trobar-li un mitjà de transport per fer-la arribar fins a les serradores de Lleida 
i, fins i tot, de Tortosa és, sense cap mena de dubte, un complex procés en el qual hi intervé la 
tecnologia, amb major o menor sofisticació, en funció de l’època; això és, tot plegat, un 
exemple clau per tal que els alumnes aprenguin que els processos tecnològics no són obra 
només del present; sinó que, per arribar als actuals, s’ha hagut de passar per un llarg i tortuós 
camí d’evolució. 

Havent fet una valoració del currículum oficial de les tecnologies (Decret 143/2007, de 26 de 
juny) per cada un dels cursos pels quals és obligat fer el Treball de Síntesi, s’ha establert que el 
TS que es proposa en el present TFM estarà dirigit al curs de 2

n
 d’ESO. A partir del currículum 

s’ha extret la següent informació, que permet justificar la ubicació del TS a 2
n
 d’ESO i alhora 

establir les correlacions de continguts indicades que té amb els cursos anterior i posterior a 
segon: 

- En els continguts del primer curs de l’ESO es treballa el procés tecnològic, d’una 
forma molt bàsica, sobretot focalitzada en les eines i materials: eines i màquines-eina 
comuns; propietats, usos i aplicacions dels materials tècnics; representacions 
gràfiques; reducció, reutilització i estalvi; així com utilització de les eines sota les 
normes oportunes de seguretat. En aquest curs també s’hi treballa el disseny i la 
construcció d’objectes senzills i les TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació). Així doncs, l’estudi del procés tecnològic a 1

r
 d’ESO, que es veu d’una 

perspectiva enfocada amb les eines d’un taller convencional, suposarà una base per 
als continguts del procés tecnològic estudiat a segon d’ESO, així com per establir 
relacions amb les visites als museus que s’han plantejat en el Treball de Síntesi 
d’aquest TFM, tant pel que fa a les eines com als processos implicats. 

- Pel que fa als continguts del segon curs de l’ESO, s’hi treballa l’electricitat, des del 
punt de vista dels elements del circuit elèctric, dels efectes del corrent elèctric, de les 
magnituds elèctriques bàsiques i, com a més important, dels principals processos de 
generació d’electricitat a partir de les diferents fonts d’energia, amb especial èmfasi en 
la utilització d’energies renovables per a la generació d’electricitat; punts molt adequats 
per relacionar-los amb tot allò que es pot extreure, didàcticament, del Museu 
Hidroelèctric de Capdella. Així mateix, a 2

n
 d’ESO també s’hi estudien els processos i 

transformacions tecnològiques en la vida quotidiana, bloc que està correlacionat 
amb el procés tecnològic, vist el curs passat, i en el qual hi té especial protagonisme el 
procés industrial. En el Museu dels Raiers, que es visitarà pel TS, l’alumnat hi podrà 
reconèixer un procés industrial d’obtenció, transport i comercialització de la fusta en el 
passat, que el podrà comparar amb els processos equivalents del present i valorar la 
incidència de la tecnologia: el reconeixement de la transformació industrial; les accions 
relacionades amb la comercialització de productes, com són la manipulació i el 
transport, també clau per fer arribar la fusta del Pirineu fins les serradores; la valoració 
de l’impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi, punt molt 
relacionat, tant amb el tema de la producció d’electricitat a partir de l’aigua (energia 
neta) com en l’impacte del transport antic de la fusta en vers als mitjans de transport 
actuals; i finalment, la valoració dels canvis en les necessitats humanes, factor molt 
visible tant en el museu de Capdella (la producció d’aquell tipus de centrals en respecte 
a les necessitats energètiques de fa mig segle, comparant-ho amb les necessitats 
d’energia actuals) com en el museu dels Raiers (avui dia es necessita un transport de 
mercaderies amb magnituds molt més grans, de forma que el transportista pugui dur 
diverses tones de fusta alhora i en viatges molt més ràpids). 

- Al tercer curs de l’ESO s’hi estudien les màquines i els mecanismes, que certament 
també tenen una extensa relació amb la maquinària emprada en les centrals 
hidroelèctriques de la Vall Fosca –i en totes les del món– per produir electricitat; per 
tant, el Treball de Síntesi realitzat a 2

n
 d’ESO permetrà a l’alumnat assolir algunes 

nocions de cara al bloc de màquines i mecanismes de 3r d’ESO. A 3
r
  també s’hi 

estudia el projecte tecnològic, que seria vinculable als museus, però des d’un punt de 
vista més documental, fet que permetrà que, un cop a tercer, els docents de tecnologia 
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tinguin la possibilitat de desenvolupar les sessions de projecte tecnològic mitjançant la 
utilització d’alguns exemples vistos en els museus, però aplicats als temps actuals. 

3.3. Relació entre els dos museus: 

Tal i com es va descriure a la proposta del TFM, la principal relació entre ambdós museus és el 
punt de partida de l’aprofitament de l’aigua com a recurs, tant energètic com relacionat amb 
els processos tecnològics (des de la vessant del transport). I és que realment, l’aigua que 
s’aprofita –encara actualment– per a la generació d’electricitat a la conca del Flamisell (centrals 
hidroelèctriques de la Vall Fosca) no és cap altra que aquella que, aigües avall, havia donat 
servei al transport fluvial de la fusta, dut a terme pels Raiers, durant diversos centenars d’anys; 
ja que el riu Flamisell és un importantíssim afluent del Noguera Pallaresa. 

Gens menys important és la relació que tenen els dos museus pel que fa als seus continguts, 
sobretot en quant al procés industrial que, tal com s’ha justificat en paràgrafs de l’anterior 
apartat 3.2, queden encaixats perfectament a la Tecnologia de 2

n
 d’ESO. Certament, el procés 

industrial és un punt clau que uneix els museus ja que, tant per a l’obtenció de la fusta –cas 
dels Raiers i els oficis derivats– com per a l’obtenció d’energia elèctrica, es requereix un procés 
que implica una sèrie de passos i transformacions per acabar obtenint un producte final 
susceptible de ser comercialitzat. 

Com a part històrica, la relació entre el terme Raiers (transport de la fusta a través del riu) i el 
terme centrals hidroelèctriques és tant important com l’evidència d’una línia divisòria que 
marca dues etapes clarament diferenciades: un cop es van construir totes les preses al riu 
Noguera Pallaresa i al riu Segre, amb l’objectiu d’embassar aigua per crear energia elèctrica, 
van sorgir unes imponents barreres (les mateixes preses) que van fer desaparèixer la viabilitat 
del mitjà de transport fluvial, i amb això es va extingir l’ofici de Raier. Aquesta transició va tenir 
lloc a la dècada dels anys 1930, en la qual es van construir importantíssims embassaments 
amb central hidroelèctrica; en són exemples l’embassament de Camarasa, el de Cellers o 
Terradets i el de Sant Antoni, entre molts altres. Va arribar l’expansió de l’explotació 
hidroelèctrica i alhora es va acabar el transport fluvial, donant prioritat al transport per carretera 
i al ferrocarril (la línia Lleida– La Pobla de Segur, en aquest cas, que no va arribar a la Pobla 
fins l’any 1951, malgrat haver començat a donar servei en el tram que uneix Lleida i Balaguer 
des del 1924). 

Amb aquesta reflexió es pretén deixar obert el camí per incloure activitats d’altres assignatures 
en aquesta proposta de treball de síntesi, que també puguin aprofitar els continguts d’ambdós 
museus, com per exemple la de ciències socials, que engloba geografia i història. Tanmateix, 
tal i com ja s’ha definit, tant a la proposta del TFM com en paràgrafs anteriors d’aquest mateix 
punt 3 “definició del problema”, el TFM no contempla el disseny de les activitats que es vulguin 
incloure d’altres assignatures, sinó que això es deixarà a criteri dels docents corresponents. 

3.4. Punt de partida i condicionants del material preparat: 

En el cas del Museu Hidroelèctric de Capdella, s’hi disposen, tant a la seva pàgina web, com 
documentalment, recursos didàctics per tal que alumnes realitzin activitats, tot i que, 
majoritàriament, només són recursos dirigits a alumnes de primària, que han estat creats pels 
mateixos guies del museu i per alguns mestres (els quals els han fet arribar al mateix museu 
com a guia d’activitats per a futures visites escolars). 

En qualsevol cas, aquests recursos que el museu disposa són massa senzills com per formar 
part d’un treball de síntesi de segon d’ESO; ja que, d’una banda, estan dirigits a alumnes de 
menys edat i, d’altra banda, són activitats pensades per efectuar la visita com a activitat d’un 
dia, i són força pobres com per preparar unes complertes activitats prèvies i concloure amb 
unes adequades activitats posteriors a la visita al museu, tractant-se del context de treball de 
síntesi. 

Així doncs, l’explicació del material que es prepara en aquest TFM queda justificada amb la 
confecció de tota la sèrie d’activitats de Tecnologia del Treball de Síntesi (TS) de 2

n
 d’ESO: tant 

les prèvies, les preparades per a l’alumnat durant la visita, com les posteriors. Tot això 
dissenyat i creat d’acord a aquests aspectes: 
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- El currículum a nivell general de Tecnologies a l’ESO, considerant-ne objectius i les 
competències a adquirir, tant les bàsiques com les pròpies de la matèria o 
específiques. 

- La part específica del currículum d’aquesta assignatura a 2
n
 d’ESO, tenint en compte 

tant els continguts com els criteris d’avaluació que s’hi plantegen. 

- La temàtica i la relació existent entre els dos museus i el segon curs de l’ESO, 
especialment pel que fa a la part del Bloc Curricular dels Processos i Transformacions 
Tecnològiques, però sense deixar de banda el bloc d’Electricitat ni el de l’Ordinador 
com a mitjà d’informació i comunicació, pel qual s’exigeix en diverses activitats de les 
posteriors a la visita als museus que es treballi amb els recursos TIC. 

És important puntualitzar que la temàtica i la relació existent entre ambdós museus han estat 
analitzades a partir de les visites als museus (efectuades per jo mateix, com a autor del 
present TFM), en les quals s’han pogut estudiar tots els recursos que ofereixen els museus per 
aplicar la part didàctica, el més adequada possible al currículum de Tecnologies de 2

n
. 

Hi ha un altre aspecte al qual s’ha de fer referència i cal tenir molt present abans que un centre 
decideixi aplicar la metodologia del Treball de Síntesi que es planteja: el TS té la condició 
imprescindible que l’alumnat visiti els dos museus i, a més, hi ha els següents condicionants: 

- Els museus tenen solament un horari de matí; encara que, per grups escolars 
permeten la visita entre setmana i amb un horari més flexible. 

- L’objectiu de les visites als museus, per part de l’alumnat, és realitzar les activitats 
preparades; tot i així, cal donar l’oportunitat als alumnes de disposar una estona per 
gaudir del museu i visitar aspectes d’interès personal seu; per tant, és convenient 
deixar un marge de temps a l’efecte. 

- La realització del Treball de Síntesi comporta la implicació d’altres assignatures, amb 
la qual cosa és més que probable que els/les docents de les mateixes vulguin preparar 
un conjunt d’activitats a realitzar al museu, encara que no sigui tan complert com el que 
es planteja per la part de Tecnologies, ja que –probablement– aquesta és la part més 
implicada en el conjunt museístic. 

- La distància entre ambdós museus és de 29 km, fet que suposa un marge de temps 
mínim de 45 minuts per desplaçar-s’hi, o segurament més, ja que es tracta d’un trajecte 
en autocar a través d’una carretera de muntanya, que és estreta i revirada des de la 
localitat de Senterada fins al Museu Hidroelèctric de Capdella (tram de 18 km). 

Considerant les quatre circumstàncies anteriors, existeixen raons de sobres per les quals cal 
distribuir la visita als museus en dues jornades diferents: un dia per cada museu. 

Aquesta proposta de Treball de Síntesi, doncs, és molt adequada pels Centres de Secundària 
de localitats situades al Pallars i a l’Alta Ribagorça, com serien Tremp, La Pobla de Segur, Sort 
o el Pont de Suert; tanmateix, pels centres aliens a aquella zona, ateses les comunicacions i la 
llunyania, el més recomanable és efectuar les visites en dos dies consecutius, plantejant-ho 
com una sortida que inclogui l’allotjament per alumnat i professorat. 

En aquest mapa que segueix (figura 1) s’hi pot veure la ubicació geogràfica dels dos museus 
que l’alumnat ha de visitar per la present proposta de TS que, com ja sap el lector, ambdós 
pertanyen a la comarca del Pallars Jussà, malgrat que el Museu dels Raiers pertany a la zona 
del Prepirineu i el Museu Hidroelèctric de Capdella ja es troba en territori pirinenc: 
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Figura 1: Mapa de situació del Museu dels Raiers i del Museu Hidroelèctric de 

Capdella. Font: pàgina web oficial del Pallars Jussà 
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4. TIPOLOGIA DELS GRUPS D’ALUMNES I JUSTIFICACIÓ: ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

Tal com s’indica a les disposicions de l’apartat “E” del Currículum de l’ESO, regulat 
actualment pel Decret 143/2007, de 26 de juny (vegeu punt 3.1 del TFM, “Marc Normatiu”), els 
grups per realitzar el Treball de Síntesi han de ser de 4 a 5 alumnes, i cada docent de l’equip 
pot fer de tutor a un màxim de tres grups. 

Per aquesta proposta de treball de síntesi es preveu treballar amb grups, preferiblement de 4 
alumnes, tot i que s’establiran els grups de 5 alumnes que siguin necessaris en cas de no ser 
múltiple de 4 el nombre d’alumnes de les classes. En el curs de 2n d’ESO i, sobretot, per la 
tipologia d’activitats de tecnologia presentades en el Treball de Síntesi, és convenient que els 
grups no siguin extensos ja que: 

- El nombre d’integrants del grup determina la qualitat i la quantitat de comunicació: com 
més gran sigui el grup, menys participen els seus integrants, i fins i tot n’hi pot haver 
que no participin gens. En canvi, si el grup és massa petit, en disminueixen els 
coneixements i les habilitats globals. Un grup de 5 alumnes ja dóna peu a que hi hagi 
algun company que es pugui repenjar en el treball dels altres; mentre que en un grup 
de 4 és més difícil que aquest fet passi desapercebut. 

- La reflexió i el diàleg es veuen més complicats com més integrants tingui el grup, ja que 
és més fàcil que arribi el desordre. 

- La dificultat d’arribar a acords comuns i repartir-se les tasques creix a mesura que el 
grup és més extens, fet que fa augmentar notablement la intervenció del tutor. Cal tenir 
en compte que l’alumnat de 2n d’ESO té entre 13 i 14 anys, i encara està en fase de 
desenvolupament de l’autonomia personal: és preferible que aprenguin a organitzar-se 
amb les mínimes intervencions per part del tutor/a. 

- Els rols de l’equip es poden veure superposats i hi pot haver conflictes quan 
determinats companys de grup tenen habilitats similars o caràcters oposats: com 
menys integrants, menys risc; per tant, cal evitar al màxim els grups de 5 alumnes. 

Els grups de treball hauran de respondre també a aquestes altres característiques: 

1. Qui forma els grups. Han de ser grups escollits pel professorat: és necessari que 
l’equip docent de les matèries objecte del Treball de Síntesi es reuneixi per acordar la 
formació dels grups en funció de les característiques dels alumnes. Hi ha més garantia 
del bon funcionament dels grups quan són formats pel professorat, ja que, si els 
professors tenen als alumnes a la seva classe, aplicaran el criteri de fer grups 
equilibrats. Si els grups els formessin els alumnes, en canvi, s’ajuntarien entre els que 
són més amics i la seva concentració en el treball seria més difícil d’aconseguir. 

2. Amistats. Cal evitar, si és possible, que els companys amb molta amistat vagin junts: 
d’una banda, com s’ha dit, així es prevenen alts índexs de distraccions i, d’altra banda, 
cal acostumar als alumnes a possibles situacions d’una futura vida professional: a la 
feina no sempre podran treballar amb companys que siguin amics i aquest fet l’han 
d’aprendre a afrontar des de l’educació secundària o, inclús, des de la primària. 

3. Sexes. S’intentarà fer grups heterogenis pel que fa al sexe dels alumnes ja que, igual 
que en el cas anterior, cal que l’alumnat treballi en situació real d’acord a les 
característiques del futur professional més probable i, en els darrers anys, la inclusió de 
la dona al món laboral ha permès que homes i dones treballin junts i en els mateixos 
equips professionals. 

4. Ritmes de treball. S’aconsella formar grups amb ritmes de treball heterogenis, 
perquè només així, aquells companys que tinguin un ritme de treball més ràpid podran 
ajudar als altres a mesura que acaben les seves tasques. Això afavorirà el treball 
col·laboratiu dins el grup: com afirmà Montserrat Camps, al llibre “Diversitat i 
agrupament d’alumnes” 

*2
, l’any 1991, “si el grup és heterogeni, als alumnes els calen 
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explicacions individualitzades i col·laboració entre ells, de forma que siguin capaços de 
compartir la feina i d’explicar-se-la; en definitiva cooperació des de la diversitat”. 

5. Nivells acadèmics. Es proposa que els/les alumnes d’un mateix grup siguin de nivells 
acadèmics propers, que no vol dir pas homogenis. La raó és perquè si els nivells 
acadèmics fossin diferents, probablement hi hauria alumnes que es sentirien 
desplaçats del seu grup o, fins i tot, alumnes que no voldrien participar. A més, el fet 
d’establir grups de nivells propers permet exprimir al màxim les possibilitats de cada 
alumne, ja que no seran els grups qui s’adeqüi a les activitats, sinó que hi haurà 
activitats de reforç i activitats d’ampliació per tal d’adequar-se aquestes als grups i 
treure el màxim partit de cada estudiant/a. Així doncs, l’atenció a la diversitat s’haurà 
de dur a terme més a nivell de grups que no pas individual:  pel professorat serà molt 
més fàcil planificar i controlar el treball d’aquesta forma. 

Si els grups fossin entre companys amb nivells acadèmics diferents, la solució per efectuar 
l’atenció a la diversitat a nivell individual seria molt costosa i hauria d’estar personalitzada de 
cara a cada alumne dins un grup de treball, cosa que el faria desbancar dels seus companys i 
això suposaria un fort inconvenient pel treball en equip. 

Atenent a la característica 5 de les que defineixen els grups, l’atenció a la diversitat en els 
exercicis de la part de Tecnologia, que tal com s’ha definit, podrà solucionar-se per grups, 
segueix els principis de plantejar activitats bàsiques, amb bona part de reforç dels continguts 
del curs, combinades amb unes activitats d’ampliació, per donar l’oportunitat d’incrementar 
l’aprenentatge als grups de treball que presentin un nivell acadèmic més elevat. 

Pel que fa a l’avaluació, ha de ser objectiva, tanmateix és molt important que no sigui 
discriminatòria pels grups amb menor nivell acadèmic. Per això caldrà seguir aquests criteris: 

- Pels grups considerats no aptes per les activitats d’ampliació, se’ls avaluarà per les 
activitats bàsiques, excloent les activitats d’ampliació de l’escala de puntuació. 

- Als grups de més nivell acadèmic, se’ls exigiran i valoraran les activitats d’ampliació. 

Concloent aquest punt, en quant al tipus d’alumnat de cada grup per aquest TS proposat, en 
realitat s’opta cap a uns grups majoritàriament heterogenis: amistats aleatòries, sexes 
barrejats i diferents ritmes de treball; tot i que, com a excepció seran propers pel que fa als 
seus nivells acadèmics. 

I és que, tocant de peus a terra, l’homogeneïtat pràcticament no existeix en l’alumnat: tots els 
alumnes són diferents i caldrà que els docents de cada una de les matèries del TS s’adaptin a 
ells; per tant, hauran de saber tractar l’heterogeneïtat. Com va dir Joan Rué l’any 1991, un altre 
dels autors del mateix llibre citat anteriorment “Diversitat i agrupament d’alumnes” 

*2
, “la 

perspectiva didàctica més realista no es tant la de veure com s’organitza l’homogeneïtat, sinó 
com es pot tractar amb eficàcia l’heterogeneïtat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibres citats al punt 4 “Tipologia dels alumnes i justificació: atenció a la diversitat”: 

2. Rué, J.; Teixidor, M.; Diversitat i agrupament d’alumnes. 1ª ed. Barcelona. Editor: ICE, Institut de 

Ciències de l’Educació. 1991. Nombre de pàgines: 112. ISBN 84-7488-954-5. 
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5. FORMA DE REALITZAR EL TREBALL DE SÍNTESI I TEMPORITZACIÓ 

Com ja s’ha dit al punt 3.2, de concreció d’aspectes desenvolupats, la proposta que es 
presenta es centra en adequar al currículum i desenvolupar les activitats del Treball de Síntesi 
corresponents exclusivament a la part de Tecnologia, per tal que els professors de les altres 
matèries que es treballaran al TS hi afegeixin les activitats que hagin dissenyat. 

D’acord a aquestes característiques, s’opta per plantejar la realització del Treball de Síntesi de 
forma extensiva, atès que així es treballaran les activitats de cada una de les matèries 
implicades només en l’horari de les mateixes assignatures, durant un període de temps de sis 
setmanes. Per tant, totes les activitats proposades en el present TFM sobre el Treball de 
Síntesi s’hauran de realitzar en horari de classe de Tecnologia durant les sis setmanes 
d’extensió que tindrà el mateix TS, reservant la possibilitat que l’alumnat acabi a casa, com a 
deures, aquelles activitats que no hagi pogut acabar a classe amb el temps establert. 

Pel que fa a tutoritzar els grups de treball, segons exposa l’apartat “E” del Currículum de 
l’ESO, regit pel Decret 143/2007 de 26 de juny (anterior punt 3.1), es requereix assignar un 
tutor per cada 2 o 3 equips de quatre o cinc alumnes, per tant, el/la professor/a de 
tecnologia no podrà, legalment, esser tutor/a del Treball de Síntesi en tots els grups de treball; 
sinó que la tutorització s’haurà de repartir entre més professors de l’equip docent del mateix 
curs o grup/classe. 

No obstant això, la forma extensiva triada com a metodologia per desenvolupar el Treball de 
Síntesi implica, per naturalesa, a cada professor dels responsables de matèries implicades al 
Treball, a col·laborar i vetllar per tots els equips de treball durant les activitats corresponents a 
la seva assignatura, ja que es realitzen en el seu horari de classe. 

Pel que fa a la temporització, El Treball de Síntesi es realitzarà durant el primer mes i mig 
del tercer trimestre, i s’haurà de seguir l’ordre exacte de les sessions que aquí es planteja: 

- 4 sessions prèvies a la visita, en horari de classe de Tecnologia i dissenyades per 
esser desenvolupades al centre docent; en les quals l’alumnat efectuarà tot el treball 
previ, ja per grups, tot i que hi ha algunes activitats de caire individual (annex 1: 
material i activitats a realitzar per l’alumnat). 

- Visita al museu dels Raiers: correspon a la 5ª sessió de la part de Tecnologia  Treball 
de Síntesi. El conjunt d’activitats té una durada aproximada d’1 hora i 50 minuts. El 
fet de distribuir les visites en 2 dies, un dia per museu, permetrà que, a més de fer les 
activitats com a objectiu, l’alumnat pugui gaudir de cada museu i ampliar els 
coneixements en els quals hi tingui un interès personal. 

- Visita al Museu Hidroelèctric de Capdella: es considera la 6ª sessió de treball. La 
col·lecció d’activitats té una durada prevista de 2 h. De la mateixa forma que en l’altre 
museu, reservar-se el dia sencer per fer la visita a aquest permetrà que l’alumnat pugui 
gaudir de totes les zones del museu i visualitzar el vídeo d’aprenentatge que ofereixen 
els guies, a banda de complir amb l’objectiu de realitzar les activitats. 

- 5 sessions posteriors a la visita: igual que les sessions prèvies, aquestes es duran a 
terme al centre docent i dins de l’horari de l’assignatura. Com ja es reflecteix durant el 
treball, el seu objectiu és treballar amb tot allò que s’ha après als museus de forma 
adequada al currículum. 

A la taula següent, Taula 1, hi figuren la temporització i el lloc previstos, sessió per sessió, 
amb els temps aproximats de cada una de les activitats dissenyades pel TS, que les trobareu 
exposades a l’annex 1, material i activitats a realitzar per l’alumnat i corregides a l’annex 2, 
correccions de les activitats per al professorat. En aquesta Taula 1 també s’hi especifica la 
durada aproximada de cada activitat i les pautes a seguir per facilitar l’atenció a la diversitat de 
forma concreta: 
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TAULA 1: TEMPORITZACIÓ DE LES SESSIONS I LES ACTIVITATS DISSENYADES QUE CONSTEN ALS ANNEXOS 1 i 2 DEL TFM 

Setmana 
nº 

Sessió 
nº 

Lloc 
Durada 
sessió 

Activitats que s’hi realitzaran 

(de les que disposeu als Annexos 1 i 2) 

Dura de 
l’activitat 

Atenció a la Diversitat 

1 

1 

Aula 
Ordinària, si 
es disposa 

dels 
ordinadors 
eduCAT. Si 

no, aula 
d’informàtica 

1 h. 

Primera lectura: “El procés d’extracció i transport de la 
fusta en temps passats” 

10 min. 
S’aclariran mots, paraules o 

expressions a qui hi necessiti 

Activitat Prèvia 1: El procés industrial 10 min. 

Prestar atenció als grups i 
encaminar en les recerques 

a aquells grups de nivell 
acadèmic menys elevat 

Activitat Prèvia 2: Les etapes bàsiques d’un procés de 
transformació 

5 min. 

Activitat Prèvia 3: L’evolució tecnològica i els canvis en 
els oficis 

15 min. 

Activitat Prèvia 4: La cadena d’oficis de l’obtenció i el 
transport de la fusta pels raiers 

20 min. 

2 
Aula 

Ordinària 
1 h. 

Activitat Prèvia 5, Ampliació: El treball en equip dins 
el processos industrials 

1 h 

Els grups amb més nivell 
acadèmic faran l’activitat 

d’ampliació; mentrestant, la 
resta de grups podran 
acabar les activitats 

pendents del dia anterior 
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Setmana 
nº 

Sessió 
nº 

Lloc 
Durada 
sessió 

Activitats que s’hi realitzaran 

(de les que disposeu als Annexos 1 i 2) 

Dura de 
l’activitat 

Atenció a la Diversitat 

2 

3 

Aula 
Ordinària, si 
es disposa 

dels 
ordinadors 
eduCAT. Si 

no, aula 
d’informàtica 

1 h. 

Segona lectura: “L’aprofitament de l’energia hidràulica 
a la vall fosca: cent anys d’energies renovables” 

25 min. 
S’aclariran mots, paraules o 

expressions a qui hi necessiti 

Activitat Prèvia 6: Relació del Museu Hidroelèctric de 
Capdella amb els termes procés industrial i 
transformació 

15 min. 

Orientar en les recerques als 
grups de menor rendiment 

acadèmic 
Activitat Prèvia 7: Energia hidràulica i energies 
renovables 

5 min. 

Activitat Prèvia 8: Les energies renovables 15 min. 

4 
Aula 

Ordinària 
1 h. 

Activitat Prèvia 9: Les magnituds elèctriques 20 min 
Facilitar petites pistes en el 

càlcul de magnituds als 
grups que no se’n surtin 

Activitat Prèvia 10: L’aigua com a font d’energia 
obtinguda a la vall per generar electricitat 

10 min. Orientar pel que fa a la 
situació de la informació que 
es requereix per les activitats Activitat Prèvia 11: Les centrals hidroelèctriques de la 

Vall Fosca 
15 min. 

Activitat Prèvia 12, Ampliació: La ubicació de les 
centrals elèctriques 

15 min. 

Mentre els grups de major 
nivell acadèmic fan aquesta 
activitat, la resta de grups 

acaben les activitats 
anteriors 
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Setmana 
nº 

Sessió 
nº 

Lloc 
Durada 
sessió 

Activitats que s’hi realitzaran 

(de les que disposeu als Annexos 1 i 2) 

Dura de 
l’activitat 

Atenció a la Diversitat 

3 

5 

Visita al 
Museu dels 
Raiers del 
Pont de 
Claverol 

Tot el 
matí 

Activitat Visita 1: Els orígens de la professió de Raier i 
del transport fluvial de la fusta 

20 min. 

S’ajudarà, només als grups 
de menors rendiments 

acadèmics, a orientar-los de 
cara trobar les zones de les 
activitats, si ho necessiten. 

Es controlaran els alumnes 
amb necessitats o conductes 
especials: el museu és petit i 
hi ha molts objectes fràgils i, 

inclús, perillosos si 
s’accedeix a llocs on no està 

permès. 

Activitat Visita 2: Les condicions en el procés del 
transport de la fusta a través de rius 

20 min. 

Activitat Visita 3: Les professions derivades del 
transport de la fusta en temps de raiers 

15 min. 

Activitat Visita 4: Relació entre les professions de la 
taula anterior 

10 min. 

Activitat Visita 5: Les eines utilitzades pels antics oficis 
del procés industrial de la fusta 

20 min. 

Activitat Visita 6: La duresa de les professions del 
procés industrial de la fusta abans dels avenços 
tecnològics del transport i les màquines motoritzades 

25 min. 

6 

Visita al 
Museu 

Hidroelèctri
c de 

Capdella 

Tot el 
matí 

Activitat Visita 7: L’evolució del consum d’energies a 
Catalunya entre 1890 i 1935 

10 min. 
Es facilitarà l’orientació dels 

punts del museu 
corresponents a les activitats 
només als grups que triguin 

en trobar-los. 

Activitat Visita 8: Les condicions i la forma de viure de 
la classe obrera d’aquella època 

15 min. 

Activitat Visita 9: La recol·lecció de l’aigua dels 
estanys per fer-la arribar a la central 

15 min. 

Activitat Visita 10: Les turbines i els grups que utilitza 
la Central Hidroelèctrica de Capdella 

25 min. 
La turbina és a fora: obligat 

acompanyar als grups. 

Activitat Visita 11: Els passos per arribar a obtenir 
electricitat a partir de l’aigua 

25 min. 

Es poden donar petites 
explicacions als grups més 
necessitats, que permetin 
deduir l’ordre dels passos. 
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Activitat Visita 12, Ampliació: Els avenços tecnològics 
en el mitjà de transport de la central als estanys 

30 min. 

Mentre els grups de nivell 
més alt estan fent aquesta 

activitat, la resta de grups té 
marge de temps per acabar 

les anteriors. 

Setmana 
nº 

Sessió 
nº 

Lloc 
Durada 
sessió 

Activitats que s’hi realitzaran 

(de les que disposeu als Annexos 1 i 2) 

Dura de 
l’activitat 

Atenció a la Diversitat 

4 

7 
Aula 

Informàtica 
1 h. 

Activitat Posterior 1: Síntesi del procés industrial 
d’obtenció, transport i comercialització de la fusta vist al 
Museu dels Raiers 

10 min. 
Activitat apta per tal que la 
facin tots els grups sense 

ajuda. 

Activitat Posterior 2: El procés industrial actual de la 
fusta 

50 min. 

S’orientarà als grups de 
menors nivells pel que fa a la 
disposició de la informació i 

les imatges al document. 

8 
Aula 

Informàtica 
1 h. 

Activitat Posterior 3: Gràfica d’evolució del consum 
d’energies a Catalunya entre 1890 i 1935 

30 min. 

Els grups amb menys nivell 
faran només la part de reforç 
de l’activitat; i els grups amb 
més nivell faran tant la part 

de reforç com la d’ampliació. 

Activitat Posterior 4: Altres centrals hidroelèctriques a 
Catalunya 

30 min. 
S’orientarà en la recerca als 
grups que vagin justos de 

temps. 
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Setmana 
nº 

Sessió 
nº 

Lloc 
Durada 
sessió 

Activitats que s’hi realitzaran 

(de les que disposeu als Annexos 1 i 2) 

Dura de 
l’activitat 

Atenció a la Diversitat 

5 

9 
Aula 

Informàtica 
1 h. 

Activitat Posterior 5: La producció d’electricitat en una 
central hidroelèctrica com a desenvolupament d’un 
procés industrial 

30 min. 

Només als grups amb menor 
rendiment acadèmic, se’ls 

posa exemples que els donin 
pistes. 

Activitat Posterior 6, Ampliació: Altres fonts 
d’obtenció d’energia elèctrica 

30 min. + 
deures 

per casa 

Mentre els grups d’ampliació 
fan aquesta activitat, la resta 
de grups acaben l’anterior o 
qualsevol de les que els hagi 

quedat pendents. 

10 
Aula 

Ordinària 
1 h. Exposicions orals de l’Activitat Posterior 2 1 h. 

Es tindran en compte les 
possibilitats de cada grup i 
de l’expositor per fer una 
avaluació amb equitat. 

6 11 
Aula 

Ordinària 
1 h. Exposicions orals de l’Activitat Posterior 2 1 h. Ídem que en la sessió 10. 
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6. RELACIÓ DELS CONTINGUTS DE TECNOLOGIES DE 2n D’ESO AMB 

LES ACTIVITATS DEL TREBALL DE SÍNTESI 

En el present punt s’enumeren els continguts més genèrics de l’assignatura de Tecnologia al 2
n
 

curs de l’ESO, que contempla el seu currículum, per tal d’atribuir-li a cada una de les activitats 

proposades pel Treball de Síntesi la relació amb un o diversos d’ells. Aquests continguts són 

els que han estat regulats pel Decret 143/2007, referenciat al punt 3.1 del present treball i 

pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i 

contemplats en l’edició del currículum de Tecnologies. 

A l’apartat 6.1 s’hi presenta la Taula 2, que conté, classificats per blocs curriculars, cadascun 

dels continguts genèrics de Tecnologia a 2
n
 d’ESO, d’acord al Decret citat. 

Seguidament, a l’apartat 6.2, hi ha la Taula 3, que relaciona cada activitat que s’ha dissenyat 

pel TS amb els continguts del curs que s’hi apliquen. A la taula 3, les activitats s’hi referencien 

pel nom, i es recorda que estan totes desenvolupades a l’annex 1, material i activitats a 

realitzar per l’alumnat; i que a l’annex 2, correccions de les activitats per al professorat, s’hi 

presenten les seves solucions o bé els criteris de valoració, segons si l’activitat és de so lució 

concreta o de resposta oberta. 

6.1. Enumeració de continguts de Tecnologia 2n d’ESO classificats per bloc 

curricular: 

TAULA 2: Classificació dels continguts de Tecnologia per blocs curriculars. 

Bloc curricular Continguts 

Electricitat 

C1: “Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de 

la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de 

comandament” 

C2: “Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels 

efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme” 

C3: “Anàlisi dels principals processos de generació d'electricitat a partir 

de diferents fonts d'energia. Valoració de la utilització d'energies 

renovables per a la generació d'electricitat. Reconeixement experimental 

de motors elèctrics” 

C4: “Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió 

elèctrica, intensitat i resistència” 

C5: “Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements 

físics per donar resposta a les necessitats de l'habitatge i altres entorns, 

i amb programes de simulació per estudiar els efectes produïts pels 

canvis d'algunes de les variables” 

Processos i 

transformacions 

tecnològiques en 

la vida quotidiana 

C6: “Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres” 

C7: “Reconeixement de la transformació industrial de la matèries 

primeres en productes elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en 

els processos de transformació de productes elaborats” 

C8: “Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de 

productes: embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del 
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consum responsable” 

C9: “Anàlisi d'un procés industrial proper” 

C10: “Contrastació de similituds i diferències entre processos 

tecnològics” 

C11: “Valoració dels canvis en les necessitats humanes” 

C12: “Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries 

primeres en el medi” 

L’ordinador com 

a mitjà 

d’informació i 

comunicació 

C13: “Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i 

funcionament. Utilització de l'ordinador com a mitjà de comunicació 

individual i en grup: correu electrònic, fòrum, xat i videoconferència” 

C14: “Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i 

intercanvi i publicació d'informació. Actitud crítica i responsable de la 

propietat i distribució dels programes i de la informació” 

C15: “Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint 

en compte la seva autoria, fiabilitat i finalitat” 

C16: “Utilització i gestió de recursos compartits amb xarxes locals” 

C17: “Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge” 

C18: “Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i 

exposició de presentacions dels treballs individuals i de grup” 

6.2. Relació de les activitats del TS amb els continguts que s’hi apliquen: 

El currículum de 2n d’ESO s’estructura en els tres blocs curriculars diferents que s’exposen en 

la taula del punt anterior 6.1; no obstant això, la correcta organització del curs no és fer els tres 

blocs independents, sinó aplicar el tercer bloc, “l’ordinador com a mitjà d’informació i 

comunicació”, als altres dos blocs anteriors, de manera que aquest darrer s’apliqui de forma 

pràctica en les activitats del curs, enlloc de quedar-se en uns estudis fets a propòsit però sense 

aplicació vinculada a la resta de matèria. Així doncs, malgrat que el curs tingui tres trimestres, 

s’estructuraria en dues meitats, que correspondrien als blocs: 

- Electricitat. 

- Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 

Aplicant-hi el tercer bloc (l’ordinador) com a eina pels estudis i activitats d’aquests. 

D’igual forma succeeix amb les activitats proposades pel Treball de Síntesi del present TFM, ja 

que s’estableixen dos tipus d’activitats que, malgrat confluir en els seus temes de cara a les 

activitats posteriors a la visita, tant en les activitats prèvies com en les activitats de camp per 

realitzar als museus estan clarament diferenciades: 

- D’una banda hi ha les activitats de “Processos i transformacions tecnològiques”, que 

són les encaminades al Museu dels Raiers. 

- D’altra banda conté les activitats corresponents a “Electricitat”, que són les dirigides al 

Museu Hidroelèctric de Capdella. 

Les activitats relacionades amb el bloc de l’ordinador també s’ubiquen repartides entre els dos 

conjunts d’activitats anteriors, d’igual forma que en l’estructuració del curs que s’ha definit.
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En aquesta taula s’hi enumeren totes les 30 activitats proposades per la part de Tecnologies del Treball de Síntesi, vinculades amb els continguts del 

curs que s’han descrit a la Taula 2, de l’apartat anterior, 6.1. Com veieu, cada activitat té marcats amb una creu els continguts del curs que li són d’aplicació: 

 

Referència o nom de 
l’activitat del TS amb 
el qual figura als 
Annexos 1 i 2: 

TAULA 3: Continguts de Tecnologia de 2
n
 d’ESO que s’apliquen a les activitats del TS, dels definits a la Taula 2: 

Electricitat Processos i transformacions tecnològiques L’ordinador com a mitjà 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

Activitat Prèvia 1       X X  X X        

Activitat Prèvia 2        X X          

Activitat Prèvia 3           X   X X    

Activitat Prèvia 4           X  X X X    

Activitat Prèvia 5      X X  X X X   X     

Activitat Prèvia 6   X    X  X X         

Activitat Prèvia 7   X                

Activitat Prèvia 8   X          X X X    

Activitat Prèvia 9 X X  X X              

Activitat Prèvia 10   X         X       

Activitat Prèvia 11   X        X        

Activitat Prèvia 12  X    X  X    X       

Activitat Visita 1        X   X        

Activitat Visita 2        X   X        

Activitat Visita 3      X X  X  X        

Activitat Visita 4       X X X          
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Referència o nom de 
l’activitat del TS amb 
el qual figura als 
Annexos 1 i 2: 

Electricitat Processos i transformacions tecnològiques L’ordinador com a mitjà 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

Activitat Visita 5      X X  X  X        

Activitat Visita 6        X  X X        

Activitat Visita 7           X        

Activitat Visita 8           X        

Activitat Visita 9      X X     X       

Activitat Visita 10   X      X          

Activitat Visita 11   X   X X  X   X       

Activitat Visita 12          X X        

Activitat Posterior 1      X  X X  X        

Activitat Posterior 2      X X X X  X  X X X X  X 

Activitat Posterior 3   X        X   X X   X 

Activitat Posterior 4             X X X X   

Activitat Posterior 5   X   X X  X X      X   

Activitat Posterior 6   X   X   X X   X X X X X  



                                                                        Antoni Carulla Abadal 

28 Desenvolupament d’una metodologia per al Treball de Síntesi a partir de l’aigua com a font energètica i 

recurs comú en els processos tecnològics dels segles XIX i XX al Pirineu i Prepirineu de Lleida. 

 

7. RELACIÓ D’OBJECTIUS I COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM AMB 

ELS OBJECTIUS I LES COMPETÈNCIES DE LES ACTIVITATS DEL TS 

En aquest punt s’enumeren els objectius i les competències del currículum de tecnologies de 
l’ESO que s’apliquen en el Treball de Síntesi plantejat, i es justifica el seu compliment. Es 
prenen com a referència els objectius i les competències establertes en l’apartat genèric per 
als cursos 1

r
, 2

n
 i 3

r
 d’ESO del currículum de tecnologies, regulat pel Decret referenciat al 

punt 3.1, “Marc normatiu” del present TFM . 

En l’apartat 7.1 s’hi mostra la Taula 4, de justificació del compliment dels objectius genèrics de 
les Tecnologies a l’ESO. Cal tenir present que, malgrat que el currículum presenti 9 objectius 
principals per tots els cursos de l’ESO, a la taula que segueix només hi figuren els objectius 
que s’aplicaran en el TS i una breu descripció del seu compliment en les activitats. 

En l’apartat 7.2, en canvi, hi apareixen les taules amb les competències que es treballen a les 
Tecnologies de l’ESO: a la primera, la Taula 5, les competències bàsiques i, a la Taula 6, les 
específiques; totes elles extretes de la mateixa normativa a la qual s’ha fet referència. 

A l’apartat 7.3 s’hi mostra la Taula 7, que conté la relació de les activitats de Tecnologia que 
inclourà el Treball de Síntesi amb els objectius definits al punt 7.1, referenciant-ho pel número 
d’activitat i el nº d’objectiu; així com també la relació de les activitats amb les competències 
definides a les taules 5 i 6 de l’apartat 7.2, referenciades també pel codi de competència bàsica 
o pròpia de la matèria de tecnologia. 

La realització de la Taula 7 (ap. 7.3) és el resultat d’un treball simultani a la creació de les 
activitats per a l’alumnat que s’incorporen a l’annex 1 i es corregeixen a l’annex 2 del present 
treball; i alhora d’una revisió exhaustiva del currículum per tal d’obtenir activitats en les quals 
s’hi treballin adequadament tant els objectius com les competències adreçades a 2

n
 d’ESO. 

7.1. Objectius de la Tecnologia a l’ESO que s’aplicaran en el Treball de Síntesi: 

TAULA 4: Justificació de l’aplicació, en el TS, de 6 dels objectius genèrics de 
l’assignatura de Tecnologia a l’ESO. 

*  Nº 
d’objectiu 

Descripció de l’objectiu segons el 
currículum 

Com s’aplica a les activitats del TS 

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” 

Tant en les activitats com en les visites 
queda evident que els processos 

representats als museus busquen cobrir 
necessitats humanes: tant la disposició 
d’energia elèctrica com de fusta com a 

matèria primera. 

O2 

“Relacionar la tecnologia amb els 
factors que caracteritzen el 

desenvolupament econòmic i social 
tot cercant propostes solidàries i 

sostenibles” 

Al llarg de la feina proposada pel TS hi ha 
diverses activitats que ajuden a efectuar la 

comparació dels antics mètodes, 
material i oficis exposats als museus 

amb mètodes, material i oficis moderns 
que han esdevingut gràcies als avenços 

tecnològics: es tracta d’un clar 
desenvolupament social. També ho és 

poder disposar energia elèctrica i fer més 
fàcil la fabricació gràcies a la tecnologia. 

O3 
“Analitzar materials, objectes i 

sistemes tècnics per comprendre el 
seu funcionament, conèixer els seus 

Les visites i les activitats dissenyades 
permeten aprofitar els museus com un lloc 
o recurs a “analitzar” per comprendre el 
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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” 

funcionament dels processos industrials i 
la generació d’electricitat, i comparar-ho 

amb els mètodes actuals. 

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” 

En pràcticament totes les activitats 
plantejades pel TS es necessita treballar 
de forma autònoma. En les activitats de 
reflexió en grup hi ha un importantíssim 
factor dialogant i s’aprèn a respectar a 
l’equip de treball. En totes les activitats 
grupals es cerquen solucions entre tots. 

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” 

Hi ha activitats en les quals es requereix 
efectuar breus recerques a través 

d’internet. 

Les TIC es faran anar, de forma 
sistemàtica, en cas de comunicació entre 

els grups de treball a través de correu 
electrònic o dels programes Google Docs, 

així com per la presentació en Prezi de 
l’activitat 2 Posterior a la visita. 

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” 

Aquest objectiu és clau en el TS: la 
comparació entre els processos 

industrials i de generació d’electricitat del 
passat que es representen als museus, 

amb els processos que els alumnes 
coneixen d’avui dia els permetrà valorar 
la importància dels avenços tecnològics 

en el benestar humà. 

* El nº d’objectiu correspon a l’ordre dins el llistat d’objectius que el Decret 143/2007 planteja a 
la seva publicació del currículum de tecnologies del portal web www.xtec.cat. A la taula només 
s’han definit els objectius que es compliran en la proposta d’activitats del TS. 

7.2. Competències que es treballen a Tecnologies a l’ESO: 

TAULA 5: Les Competències Bàsiques de l’ESO, d’acord al Decret 143/2007. 

Classificació general Grup al que pertanyen Competències Bàsiques 

Competències 
transversals: 

COMPETÈNCIES 
COMUNICATIVES 

CB1: Competència comunicativa, 
lingüística i audiovisual. 

CB2: Competències artística i/o 
cultural. 

COMPETÈNCIES 
METODOLÒGIQUES 

CB3: Tractament de la informació 
i competència digital 

CB4: Competència matemàtica. 

CB5: Aprendre a aprendre. 

COMPETÈNCIES 
PERSONALS 

CB6: Competència d’autonomia i 
iniciativa personal. 

Competències específiques, centrades en 
conviure i habitar el món: 

CB7: Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic. 

CB8: Compet. social i ciutadana. 

http://www.xtec.cat/
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TAULA 6: Competències específiques de la matèria de Tecnologies a l’ESO, 
segons el currículum oficial; decret 143/2007. 

Competència Pròpia Coneixements, habilitats i actituds que suposa 

CP1 

Coneixement i 
interacció amb el món 

físic: 

- Identificar problemes rellevants 

- Fer observacions i manipulacions 

- Formular-se preguntes i obtenir respostes aplicant el 
coneixement teòric i pràctic disponible. 

- Fer un ús responsable dels recursos. 

- Tenir cura del medi. 

- Practicar un consum racional. 

- Vetllar per la pròpia salut i la dels altres per millorar la 
qualitat de vida de les persones. 

CP2 

Competència social i 
ciutadana: 

- Aplicar els coneixements propis de la matèria en un marc 
de treball individual i col·lectiu rigorós. 

- Prendre decisions en un món amb avenços científics i 
tecnològics tan ràpids que ens influencien molt a tots. 

- Desenvolupament de valors i criteris ètics associats a la 
ciència i a la tecnologia. 

- Actuar per una ciutadania responsable dins una societat 
“tecnocientíficament” exigent. 

CP3 

Tractament de la 
informació i 

competència digital: 

- Tractament específic de les TIC. 

- Localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar, presentar i 
difondre la informació a través de les TIC. 

- Simular, virtualment, processos tecnològics. 

- Adquirir destreses relatives a entorns multimèdia. 

- Valorar la informació i la comunicació com a fonts de 
comprensió i transformació de l'entorn en un món globalitzat. 
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7.3. Relació de les activitats del TS amb els objectius de la Tecnologia a l’ESO, Taula 4, i amb les competències, Taules 5 i 6: 

 

TAULA 7: Objectius i competències que s’apliquen a les activitats de Tecnologia del Treball de Síntesi proposat. 

Referència o nom 
de l’activitat del TS 

Objectius que s’hi apliquen dels definits a 
la Taula 4 del punt 7.1 

 Competències Bàsiques i específiques que s’hi apliquen, definides a 
les Taules 5 i 6 del punt 7.2 

O1 O2 O3 O6 O7 O9 CB1 CB2 CB3, CP3 CB4 CB5 CB6 CB7, CP1 CB8, CP2 

Activitat Prèvia 1 X   X  X X X    X X  

Activitat Prèvia 2 X X  X   X X    X X X 

Activitat Prèvia 3 X X  X X X X X X  X X X X 

Activitat Prèvia 4  X  X X X X X X  X X X  

Activitat Prèvia 5 X X  X  X X    X X X X 

Activitat Prèvia 6 X  X X X  X  X  X X X X 

Activitat Prèvia 7   X X X  X  X  X X X  

Activitat Prèvia 8 X  X X X  X X X   X X X 

Activitat Prèvia 9    X     X X X X X X 

Activitat Prèvia 10 X  X X  X X X   X  X  

Activitat Prèvia 11 X X  X  X X X   X X X X 

Activitat Prèvia 12 X X  X  X X    X X X X 

Activitat Visita 1 X X  X  X X X   X X X  

Activitat Visita 2   X X  X X    X X X X 

Activitat Visita 3 X X X X  X X X     X  
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Referència o nom 
de l’activitat del TS 

Objectius que s’hi apliquen dels definits a 
la Taula 4 del punt 7.1 

Competències Bàsiques i específiques que s’hi apliquen, definides a 
les Taules 5 i 6 del punt 7.2 

O1 O2 O3 O6 O7 O9 CB1 CB2 CB3, CP3 CB4 CB5 CB6 CB7, CP1 CB8, CP2 

Activitat Visita 4 X X X X   X     X X  

Activitat Visita 5 X X X X  X X    X X X X 

Activitat Visita 6 X X  X  X X X    X X  

Activitat Visita 7      X X      X  

Activitat Visita 8  X  X  X X X   X X X X 

Activitat Visita 9   X X   X     X X  

Activitat Visita 10   X   X X X     X  

Activitat Visita 11 X  X X   X    X X X X 

Activitat Visita 12 X X X X  X X X   X X X  

Activitat Posterior 1 X X    X X X       

Activitat Posterior 2 X X X X X X X  X  X X X X 

Activitat Posterior 3  X  X X  X  X X   X  

Activitat Posterior 4 X    X  X  X      

Activitat Posterior 5 X  X X   X    X X X  

Activitat Posterior 6 X X X X X  X  X  X X X X 
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8. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURRÍCULUM DE 2n D’ESO QUE ES 

SEGUIRAN EN LES ACTIVITATS DEL TS 

En aquest punt hi ha la informació relativa als Criteris d’Avaluació establerts, al currículum 
oficial de Tecnologies, pel curs del Treball de Síntesi que es planteja, 2

n
 d’ESO. Com en els 

punts anteriors, la normativa que regula aquests Criteris segueix essent el Decret 143/2007, de 
26 de juny. 

A l’apartat 8.1 hi podreu trobar la Taula 8, que conté l’enumeració i la descripció dels Criteris 
d’Avaluació de 2

n
, amb les mateixes paraules exactes que en la publicació del currículum de 

Tecnologies pel Decret 143/2007. 

Posteriorment, a l’apartat 8.2, hi ha la Taula 9, de vinculació de cada activitat dissenyada pel 
TS amb els Criteris d’Avaluació especificats al currículum. Igual que en les taules anteriors en 
les quals s’hi relacionava continguts, objectius i competències, en aquesta taula de l’apartat 
8.2, les activitats es designen pel seu nom, que és el mateix amb el qual figuren en el seu 
desenvolupament als annexos 1 i 2 del present treball, de “material i activitats a realitzar per 
l’alumnat” i “correccions de les activitats per al professorat” respectivament. 

8.1. Criteris d’Avaluació de Tecnologia a 2n d’ESO contemplats al currículum: 

TAULA 8: Criteris d’avaluació de l’assignatura de Tecnologia al 2
n
 curs de l’ESO. 

Designació 
del CA 

Descripció del Criteri d’Avaluació segons el currículum 

CA1 

“Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 
aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics 

bàsics tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests 
circuits de baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes 

d'habitatges” 

CA2 

“Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts 
d'energia i el procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la 

necessitat d'un consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització 
d'estratègies adients per aconseguir-ho” 

CA3 
“Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques 

bàsiques i realitzar mesures de forma experimental” 

CA4 
“Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en el 

desenvolupament tecnològic” 

CA5 

“Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials 
aplicades a les matèries primeres fins convertir-se en productes elaborats i 
posats a l'abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d'un producte 

característic de la zona” 

CA6 “Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes” 

CA7 
“Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar, 

intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu funcionament, 
estructura i terminologia” 

CA8 
“Valorar la propietat intel·lectual pel que fa a l'ús i difusió de la informació i del 

programari accessible mitjançant Internet” 

CA9 
“Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com de 
comunitats virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en la construcció 

compartida del coneixement” 

CA10 “Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns multimèdia” 
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8.2. Relació de cada activitat del TS amb els Criteris d’Avaluació del currículum: 

TAULA 9: Activ/C.Aval Criteris d’Avaluació del currículum (8.1) amb què s’ha d’avaluar 

Referència o nom de 
l’activitat del TS: 

CA   
1 

CA   
2 

CA  
3 

CA   
4 

CA  
5 

CA   
6 

CA  
7 

CA   
8 

CA  
9 

CA  
10 

Activitat Prèvia 1     X      

Activitat Prèvia 2     X      

Activitat Prèvia 3     X  X    

Activitat Prèvia 4       X    

Activitat Prèvia 5     X X     

Activitat Prèvia 6  X   X      

Activitat Prèvia 7  X         

Activitat Prèvia 8  X     X X   

Activitat Prèvia 9 X  X        

Activitat Prèvia 10  X  X       

Activitat Prèvia 11  X  X       

Activitat Prèvia 12    X       

Activitat Visita 1     X X     

Activitat Visita 2      X     

Activitat Visita 3     X      

Activitat Visita 4     X      

Activitat Visita 5     X      

Activitat Visita 6     X X     

Activitat Visita 7    X       

Activitat Visita 8    X       

Activitat Visita 9  X   X      

Activitat Visita 10  X         

Activitat Visita 11  X   X      

Activitat Visita 12    X X      

Activitat Posterior 1     X      

Activitat Posterior 2     X X X  X X 

Activitat Posterior 3    X   X   X 

Activitat Posterior 4       X  X X 

Activitat Posterior 5  X   X  X  X X 

Activitat Posterior 6  X  X X  X X X X 
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9. CONCLUSIONS PERSONALS DEL TFM 

Tal i com heu pogut percebre, a la proposta presentada en aquest TFM com a part de 
Tecnologia del TS de 2

n
 d’ESO, hi ha un llarg treball al darrere pel que fa a analitzar la 

normativa de l’ensenyament i el curs en concret, així com estudiar els continguts dels museus 
que he volgut incloure com a punt de partida, sense deixar de banda les recerques d’informació 
en fonts complementàries, per poder acabar relacionant la temàtica dels museus i les 
possibilitats didàctiques que aquests ofereixen amb els blocs curriculars del curs i arribar a 
crear un conjunt adequat d’activitats ben elaborades, de les quals, com a lectors n’heu vist la 
comparació entre els seus continguts i els continguts establerts legalment pel curs, així com 
dels objectius i les competències i, fins i tot, dels criteris d’avaluació. Totes aquestes 
comparacions que heu vist a les taules dels apartats corresponents del treball han anat molt 
més enllà del fet de “posar creuetes” a les caselles que tocaven: són el resultat de dures 
setmanes de treball estudiant la millor forma d’establir la relació entre els museus protagonistes 
del Treball de Síntesi i tots aquells aspectes del currículum que cal complir. 

Tot plegat m’ha comportat un sacrifici i un esforç considerables, però, personalment, penso que 
hi he sortit guanyant: he après a efectuar un treball que requereix una part d’investigació docent 
i exploració de recursos d’aprenentatge –molt atractiva per qualsevol professor de vocació–; 
una altra part, menys agradable d’acord als meus gustos, que comporta una anàlisi de la 
normativa i els aspectes que cal treballar en el curs, així com de les formes de realitzar un TS; i, 
finalment, la fase que ha estat més pràctica i creativa: desenvolupar els meus propis recursos 
didàctics considerant les dues parts anteriors. En definitiva, estic satisfet d’haver dissenyat el 
meu primer “projecte” docent. 

He emprat la paraula entre cometes perquè m’atreviria a comparar el meu treball amb un 
autèntic projecte, tot i que hi puguin haver opinions contràries; i és que qualsevol projecte ben 
estructurat ha de contemplar una fase de recerca (informació, recursos, etc.), una fase de 
consulta i anàlisi de normativa i, per acabar, un resultat o resultats final/s; tot això explicat i 
justificat a la memòria, tal com he fet en el present TFM. Valgui la comparació d’aquest projecte 
amb un d’aquells que realitzàvem a la carrera de la qual vinc, Arquitectura Tècnica: m’he 
adonat que, tot i tractar-se de dos mons diferents (construcció i docència), en un projecte 
docent s’hi veuen lligats tots els aspectes considerats al llarg del mateix i la memòria ha de 
descriure els annexos, valent-se de tota la informació cercada i dels recursos que s’han utilitzat, 
complint la legislació en tot moment; d’igual forma que el projecte d’edificació havia de tenir 
lligats amb cohesió tots els quatre documents que l’integraven, i no hi podien haver diferències, 
per exemple, entre allò que s’expressava als plànols i allò que es descrivia a la memòria –fixeu-
vos que parlo en passat quan em refereixo als projectes de construcció: ho faig perquè tinc clar 
que el meu futur es decanta molt més cap a la docència que cap al món de les obres–. 

Com a característica essencial de la proposta de TS que he elaborat, hi ha l’oportunitat que 
ofereix a l’alumnat d’aprendre a partir d’una minúscula part de tot allò que es pot veure fora de 
les aules i més enllà dels centres educatius: com ja vaig descriure a la reflexió inicial del treball, 
he aconseguit dissenyar un recurs d’aprenentatge que va molt més enllà de les parets de 
l’escola. És a dir, es tracta que l’alumnat aprengui veient, tocant i fent. Com reforçava aquell 
antic proverbi xinès: “Escolto i oblido; veig i recordo; faig i comprenc”, (Kong Fuzi, 551- 479 
aC)

*3
, qualsevol alumne aprèn molt més veient, tocant i fent tasques de forma aplicada, real i 

autònoma que no pas limitant-se a escoltar el seu mestre, i això és gran part de tot allò que he 
intentat aplicar en el meu projecte. Uns cinc-cents anys més tard, un altre pensador, en aquest 
cas un dels grans filòsofs de la història, va fer una reflexió que no contradeia en absolut la de 
Kong Fuzi, i amb la qual també s’hi veuen clarament identificades les característiques del 
Treball de Síntesi plantejat: “Llarg és el camí de l’aprenentatge mitjançant les teories; breu i 
eficaç mitjançant els exemples” (Luci Anneu Sèneca, 4 aC- 65dC)

*4
. 

A més a més, a diferència de molts altres Treballs de Síntesi, en els quals també s’efectuen 
visites, però a fàbriques i indústries modernes i amb els mitjans tecnològics actuals –sense cap 
ànim d’infravalorar-los, sinó al contrari, ja que poden ser solucions igual o més bones–, aquest 
que us he presentat té l’originalitat de mostrar a l’alumnat els processos tecnològics i industrials 
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del passat. Jo mateix he notat que, durant la confecció del treball i observant els processos del 
passat m’adonava, més que mai, de la manca de recursos materials i tecnològics que tenia la 
gent d’aquella època, que s’havia de suplir amb sobreesforços, tant humans com animals, els 
quals serien impensables avui dia. No ho veieu genial que un professor s’adoni d’un aspecte 
tan clau mentre està preparant un material didàctic o, és més, visitant un museu per aplicar-ne 
els seus continguts? Doncs jo, ara, estic completament segur que a l’alumnat que tingui 
l’oportunitat d’efectuar el seu Treball de Síntesi seguint la metodologia que he preparat li 
succeirà el mateix que m’ha succeït a mi: involuntàriament valorarà la importància dels 
avenços tecnològics i els canvis que aquests avenços ens han permès el luxe d’incorporar a 
les nostres vides, creant-nos fins i tot noves necessitats. 

Tots aquests trets característics que s’han explicat li confereixen un caire probablement 
innovador al Treball de Síntesi proposat que, tal com s’ha esmentat en nombroses ocasions al 
llarg del TFM, està encarat a l’aplicabilitat com a part de Tecnologia d’un TS de segon d’ESO a 
realitzar en forma extensiva i dirigit a qualsevol centre que tingui l’oportunitat d’aplicar-lo i 
desitgi fer-ho, si és el cas que pot fer front als condicionants exposats, ja sigui els relacionats 
amb que els alumnes puguin pernoctar una nit fora de casa –en cas de ser un centre docent 
llunyà a la comarca dels museus, el Pallars Jussà–, o els vinculats amb les tipologies de grups 
d’alumnat requerides i definides al punt 4 del treball. Davant de tot he de reconèixer que, com a 
autor del present material preparat, tindria una immensa satisfacció si m’assabentés que 
qualsevol centre ha aplicat la metodologia que he plantejat en aquest TFM. 

Com a darrera conclusió, m’agradaria admetre la certesa que, els humans, gairebé cada dia 
aprenem quelcom nou: tot i que sembli difícil que algú amb estudis superiors encara pugui 
aprendre coses noves a partir d’un material per alumnes de cursos inferiors de l’educació 
secundària, no ens hem d’enganyar: he après molt amb la investigació que he fet; destacant 
com a dies clau en el meu aprenentatge les jornades de visita als museus. Així doncs, durant el 
treball, no solament he après a aplicar mètodes didàctics i pedagògics tenint en compte els 
aspectes curriculars, sinó que també he pogut assolir una ampliació de continguts de la matèria 
pròpiament dita. En la meva opinió, crec que haver preparat un material didàctic fins tenir-lo a 
punt per aplicar-lo o ensenyar-lo, és garantia d’haver-ne après els continguts. 

Un exemple que volia posar com a un dels continguts que he après, és aquell que segueix 
vinculat amb la valoració dels canvis tecnològics: durant les activitats plantejades pel TS, com a 
informació que es troba al Museu dels Raiers, es deixa clar que no existeix documentació que 
indiqui amb exactitud en quin any va començar ni en quina data es va extingir la professió de 
Raier (home que efectuava el transport de la fusta a través dels rius). Si bé resulta més difícil 
esbrinar la data dels seus inicis, deduir l’any en què es va acabar no és pas tan difícil: tot està 
vinculat, també, amb el bloc de l’electricitat: Tindria alguna relació que es desistís d’utilitzar el 
transport pel riu quan s’haguessin construït les grans preses dels embassaments i les centrals 
hidroelèctriques? Doncs, tal com hi figura al llarg del TS, aquesta va ser la principal barrera pel 
transport fluvial i, alhora, aquella època va coincidir amb el desenvolupament del transport per 
carretera: totes aquestes circumstàncies van convertir els mateixos habitants d’aquells temps 
en els responsables de la desaparició dels antics oficis. 

Reflexionant, les transformacions que els humans estem fent en el nostre planeta per millorar 
els nostres propis processos ens converteixen en víctimes de nosaltres mateixos; és a dir, que 
gairebé sempre som les mateixes persones les que escollim que una professió es perdi i 
n’apareguin de noves que s’adaptin als canvis: “L’home és home i el món és món. En la 
mesura que ambdós es troben en una relació permanent, l’home transformant el món pateix els 
efectes de la seva pròpia transformació” (Paulo Freire, 1921–1997)

*5
. 
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