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1. INTRODUCCIÓ 

Durant l’estada a un Institut d’Ensenyament Secundari de la província de Barcelona he pogut 
observar algunes mancances a l’Aula Taller de Tecnologia, tant a nivell d’organització com de 
conscienciació en Prevenció de Riscos per part de l’alumnat. 

Aquests observacions em varen fer decidir per la realització d’un Treball Final de Màster (TFM) en 
aquesta direcció i després de plantejar-ho al Departament de Tecnologia del centre i al Director del 
TFM es va programar un projecte de treball, destinat als alumnes de 3r ESO.  

Amb això podia aplicar coneixements i capacitats adquirides durant el Màster de formació al 
professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’Idiomes i 
alhora es podia corregir una problemàtica dins el normal funcionament de l’aula Taller de 
tecnologia, aplicant uns hàbits de treball útils, aprofitables i aplicables a qualsevol altre centre. 

L’aula de tecnologia és un espai on durant els tres primers anys de l’ESO tot l’alumnat de l’Institut 
hi va a treballar per tal de desenvolupar projectes tecnològics de menys a més dificultat. L’aula 
Taller de Tecnologia està dotada de màquines, eines i materials que probablement desconeixen i, 
des del moment que s’hi accedeix estan exposats a uns riscos que cal minimitzar, a partir de la 
conscienciació i entrenant-los en els procediments adequats. 

A través del present TFM es pretén donar resposta a una necessitat organitzativa i de prevenció de 
riscos observada a l’Aula taller de tecnologia de l’Institut on he realitzat el pràcticum, i els objectius 
principals es relacionen a continuació.  

Objectius del TFM: 

a) Que l’alumnat conegui i apliqui les normes de seguretat i d’ús en la utilització de màquines, 
eines i espais de l’aula taller de tecnologia. 

b) Que a través del treball col·laboratiu es sumin esforços individuals per assolir un objectiu comú 
-la millora de l’aula taller- emprant les tecnologies de la informació i comunicació (TIC): QCAD, 
Processador de text, Google Drive,.. 

c) Que es consolidin coneixements treballant l’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu entre iguals. 

Aquest treball s’ha implantat a l’Institut on he realitzat el pràcticum però és completament 
exportable a qualsevol centre de secundària on es detectin aquest tipus de punts febles. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

El Decret de Currículum 147/2003 de 26 de juny, ens anomena els continguts curriculars de 
l’assignatura de Tecnologies, que és el següent: 

TECNOLOGIES 

1r ESO 

TECNOLOGIES 

2n ESO 

TECNOLOGIES 

3r ESO 

TECNOLOGIA 

4t ESO (Optativa) 

La tecnologia i el procés 
tecnològic. Eines i materials 

de tecnologia 

Electricitat Màquines, mecanismes i 
Estructures 

L’habitatge 

Disseny i construcció 
d’objectes 

Processos i 
transformacions 

tecnològiques en la vida 
quotidiana 

Els Projectes Tecnològics Electrònica, pneumàtica i 
hidràulica 

Les TIC com eina per a la 
integració i la comunicació 

de la informació 

L’ordinador com a mitjà 
d’informació i comunicació 

Les Comunicacions Control i automatització 

 

Normalment quan els alumnes de 1r d’ESO accedeixen per primera vegada a l’aula taller de 
tecnologia se’ls presenten tot un seguit de màquines, eines i materials amb els quals aniran 
treballant setmana rera setmana, curs rera curs. Però aquesta presentació sovint no és efectiva per 
un excés d’informació o perquè no s’hi insisteix prou. Aleshores, en ocasions ens podem trobar 
alumnes a 3r ESO que encara no saben com s’anomena cada eina i perquè serveix. 

També, segons el Decret de Currículum RD 147/2003, dins de Tecnologies a 3r ESO, al Bloc de 
“Els Projectes Tecnològics” s’indica com a contingut didàctic: “Aplicacions i normes de seguretat i 
d’ús en la utilització de màquines, eines i espais”. 

Aquests aspectes són els que han motivat la implantació d’aquest TFM dedicat a la millora de l’aula 
taller de tecnologia tenint en compte les mesures de seguretat i salut,  treballant varies 
competències bàsiques de secundària i apostant per l’aprenentatge entre iguals.  

Competències Bàsiques: 

Les competències bàsiques que es pretenen treballar amb l’alumnat són les següents: 

 Competència comunicativa, lingüística i Audiovisual: mitjançant de la presentació de 
les eines, màquines o materials estudiats a la resta de companys. 

 Competència Artística i Cultural: a través de l’anàlisi de situacions de risc que han 
originat accidents laborals a familiars, amics, veïns,... 

 Competència en el Tractament de la Informació i Competència Digital: Elaboració 
d’activitats de treball emprant diferents eines Tecnològiques de la Informació i la 
Comunicació: QCAD, processador text, Google Drive (full càlcul i presentacions),... 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal: mitjançant la utilització de materials i 
eines de l’aula taller de tecnologia de forma responsable i coherent amb les Normes de 
Treball establertes. 

 Competència del coneixement i interacció amb el món físic: conèixer cada eina i 
material pel seu nom i fent un ús correcte de cadascuna.  

 Competència Social i ciutadana: Mitjançant el treball col·laboratiu i cooperatiu per equips 
amb un objectiu comú: la prevenció de riscos i la millora de l’aula taller de tecnologia. 
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2.1 PROBLEMES DETECTATS A NIVELL DE 3r ESO: 

L’Institut en el que s’ha portat a terme el pràcticum i el present treball final de màster es troba dins 
la província de Barcelona. S’hi imparteix 1r, 2n, 3r i 4t ESO (2 línies per curs) i 1r i 2n de Batxillerat, 
així com un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 

Durant els primers dies d’estada a l’Institut vaig poder assistir en diferents classes de la matèria de 
Tecnologia, tant a l’aula ordinària com a l’aula taller de tecnologia, observant l’alumnat, les 
metodologies de treball emprades pels professors i el tipus d’aprenentatge dels alumnes.  

Desprès d’unes setmanes i ja coneixent les característiques del centre i dels grups es va decidir  
per part de l’Institut focalitzar la meva actuació TFM als alumnes de 3r ESO, perquè evidenciaven 
clarament els problemes que es detallen a continuació; 

 Desconeixement del nom de les eines, de l’ús i de les normes de seguretat 

L’alumnat sap que pot utilitzar les eines situades a la taula del docent de l’aula Taller però en el 
moment que n’han de demanar una pel seu nom, sovint et mostren la feina i et diuen: 
“necessito tallar això”, “necessito aquella eina per picar”, ... 

En ocasions no es fan servir les eines pel què han estat dissenyades.  

Es detecta una falta de conscienciació pel risc de les eines, ja siguin de tall, d’unió per 
soldadura, de perforació,... 

 Falta Ordre i neteja 

En ocasions quan hi ha grups molt nombrosos, no hi ha prous eines per tots. Si a això se li 
suma que no estan localitzades o l’emmagatzematge no és correcte, genera un ambient de 
desinterès general. 

No hi ha definides zones de treball brut i zones de treball net. 

Les eines estan molt desendreçades i això provoca una pèrdua de temps molt important 
cercant-les. No es disposa d’etiqueta identificativa de les caixes i es desconeix tot el material 
fungible o eines que es disposa, així com el seu estat. 

 

 

 

 

Foto 1.Estat armaris desembre 2012 
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 Incompliment de les Normes de Comportament a l’aula Taller de Tecnologia. 

Les normes de comportament estan en format imprès en un A3 i plastificades però estan de 
cap per avall sobre una taula del taller.  

No es segueixen per part de l’alumnat. 

Sovint es juga amb les eines, fan bromes,... 

 Foto 2.Estat del mobiliari desembre 2012 

Aquestes problemàtiques observades van motivar que la meva intervenció a 3rESO fos en el 
procés d’aprenentatge dins l’aula taller de tecnologia, confeccionant una sèrie d’activitats, de 
diverses metodologies, que permetessin corregir els punts febles detectats.   
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2.2 LINIES D’ACTUACIÓ A NIVELL DE 3r ESO 

El TFM desenvolupat consisteix en analitzar la problemàtica detectada a l’aula taller de tecnologia i 
incentivar la implicació de l’alumnat en la implantació de 5 propostes per millorar les condicions 
de treball i el coneixement de les eines, màquines i espais que ens envolten dins l’aula taller de 
tecnologia. 

Per portar-ho a terme es va confeccionar un calendari d’implantació on es tenien en compte les 
dues línies de 3r ESO (A i B) així com les sessions de treball disponibles (tenint en compte els 
desdoblaments). Concretament es va confeccionar un calendari amb el recull d’activitats que hauria 
de realitzar l’alumnat i el temps previst per realitzar-les, per tal d’aconseguir els objectius de TFM 
exposats en la introducció d’aquesta memòria. 

 

Taula 1. Calendari implantació TFM previst per cada línia de 3r ESO 

En el meu cas, l’Institut m’ha facilitat molt la feina; des del moment en què es va decidir abordar la 
millora de l’aula taller de tecnologia, com amb la cessió de sessions de classe per tractar un tema 
no previst inicialment en la programació, com per corregir les actuacions de millora resultants un 
cop l’alumnat va acabar l’estudi i treball proposat. 

A continuació es relacionen les 5 activitats proposades per realitzar l’alumnat: 

I. Dibuixar l’estat actual de l’aula Taller mitjançant el programa de dibuix QCAD . Identificar i 
marcar sobre el plànol els riscos observats, extintor, quadre elèctric, farmaciola, 
senyalització general,... 

 
II. Anàlisi de màquines, eines, espais i materials d’us habitual en els projectes de tecnologia 

de l’ESO. Estudi individual i creació d’una fitxa identificativa.  
 

III. Inventari a través d’un full de càlcul compartit: Fotografia, nom, quantitat, observacions, 
ubicació. 

 
IV. Senyalització i Normes de Treball. Creació de pictogrames i normes d’actuació davant 

accident. 
 

V. Presentació de Resultats i conclusions (Google Drive: Presentació). Establiment 
aprenentatge entre iguals. 
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2.3 PROGRAMACIÓ DE L’ACTUACIÓ PROPOSADA A NIVELL DE 3r ESO 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

Per tal de corregir les mancances observades a 3r d’ESO de l’Institut s’ha programat el següent 
Projecte de Treball, anomenat: SEGURETAT A L’AULA DE TECNOLOGIA. 

Aquest projecte de treball s’ha desenvolupat dins la plataforma Moodle del centre, amb accés per 
tot l’alumnat de 3r (2 línies) així com la professora que imparteix Tecnologies a 3r ESO. 
L’estructura és la següent; 

I. Dibuixar l’estat actual de l’aula Taller mitjançant el programa de dibuix QCAD. 
Identificar i marcar sobre el plànol els riscos observats, extintor, quadre elèctric, 
farmaciola, senyalització general,... 

 
Durant el primer quatrimestre, els alumnes de 3r ESO han conegut el funcionament del programa 
de dibuix digital QCAD, de Linkat. Per veure una aplicació significativa, es va decidir amb la 
professora de la matèria, que es prenguessin mides del taller sobre un croquis i que es dibuixessin 
sobre un plànol digital.  
 
Es van emprar diversos flexòmetres i l’alumnat va poder deduir quan utilitzar-ne un i quan utilitzar-
ne un altre, en funció del tipus de mesura (alçada, profunditat), la distància de la mesura,... També 
es varen treballar aspectes de simbologia, acotament,... 
 
El resultat, entre altres, va ser el següent: 

 
Un cop realitzat el plànol en digital, i mitjançant una fitxa de treball prèviament preparada, l’alumnat 
havia de marcar punts on detectessin riscos (creu vermella), zones de difícil circulació (cercle 
vermell), risc elèctric  i risc d’incendi (pictograma adequat) així com si trobaven a faltar alguna 
senyalització. 
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En una segona part, també calia indicar les mesures correctores als riscos detectats, proposta 
d’ubicació de farmaciola, dibuix de pictogrames que es reforçarien i proposta de 2 normes de 
Comportament. 
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Els riscos més representatius que els alumnes varen detectar varen ser: 
 
RISC DETECTAT PER L’ALUMNAT MESURA CORRECTORA PROPOSADA AL 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA DE L’INTITUT 
Caiguda de persones al mateix nivell cal instal·lar més penjadors per deixar-hi la roba d’abric 

quan els alumnes entren al taller i cal canviar la ubicació 
de les maletes. No es poden deixar a la zona d’accés.  
 

Caiguda d’objectes per desplom Cal treure la maqueta voluminosa que hi ha sobre un 
armari de l’aula taller de tecnologia. 
Assegurar l’estabilitat d’armaris i prestatges 

Caiguda d’objectes per manipulació: al 
cargol de banc, per exemple. 
 

Periòdicament cal supervisar que les màquines i eines 
estiguin correctament fixades i que la cargolaria estigui 
ajustada. 

Cops per objectes fixes 
 

Cal eliminar un tub metàl·lic proper a l’extintor per evitar 
donar-s’hi cops. 
Caldria disposar d’una zona de circulació més àmplia. Hi 
ha un excés de taules innecessari. 

Projecció de fragments o partícules 
 

Dotar d’ulleres noves. Les existents estan molt 
deteriorades. 

Contactes elèctrics Algunes preses de corrent tenen l’aïllament del cablejat 
molt deteriorat. 

Incendis Cal disposar d’una correcte disposició dels materials 
Senyalització Convé reforçar la senyalització, tant dels mitjans 

d’extinció, d’evacuació i salvament, risc elèctric i 
farmaciola 

Atrapaments, Talls i cremades degut a 
la utilització de màquines i eines 

Reposar el protector del trepant de columna. Conscienciar 
a l’alumnat de la perillositat de les eines de tall i dels 
equips de soldadura existents a l’aula taller. Cal una 
formació/informació anual per cada curs. 

Taula 2. Recull Riscos detectats per l’alumnat i proposta de mesures correctores 

 
 
Aquesta activitat va ser com una Avaluació de riscos; va permetre detectar els riscos propis de les 
instal·lacions i les seves conseqüències així com possibles mesures correctores d’eliminació o 
minimització. Es van adonar que l’aula taller no és una zona de joc i que calia manipular les coses 
amb precaució. 
 
Va ser realment interessant comprovar com l’alumnat era capaç de detectar les situacions 
perilloses dins l’aula taller de tecnologia i proposar-ne les propostes de millora. Al tractar-se 
d’alumnes de 3r ESO alguns es preguntaven com és que no se’n havien adonat abans.  

- Potser caldria realitzar aquesta activitat de reflexió a cada curs escolar? 
- Potser perdre dues sessions durant el curs compensa plenament en el manteniment 

correcte de les instal·lacions? Analitzar què no és correcte i corregir-ho. 
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II. Anàlisi de màquines, eines, espais i materials d’us habitual en els projectes de 

tecnologia de l’ESO. Estudi individual i creació d’una fitxa identificativa.  
 

 
Taula 3. Imatge Fitxa Normes de Seguretat i ús 

 

Un cop analitzats els riscos propis de les instal·lacions, ens 
varem endinsar en l’estudi de les màquines, eines, espais i 
materials d’us habitual per l’elaboració dels projectes de 
tecnologia. 
 
Es va assignar l’estudi d’una màquina, eina, material o 
instal·lació a cadascun dels alumnes  
de 3r ESO, sense tenir cap repetició. 
 
Individualment, l’alumnat podia consultar la Bibliografia d’eines 
que es va publicar al mateix Moodle i també podia ampliar la 
cerca per altres vies; internet, biblioteca, llibres de text d’anys 
anteriors,...  
Paral·lelament, a l’aula taller, es varen cercar i inspeccionar 
visualment cada eina assignada per tal de determinar l’estat, 
les unitats,... 
 
A través d’aquest estudi, varen poder elaborar la FITXA DE 
NORMES DE SEGURETAT I ÚS de l’eina, que seguint una 
plantilla comuna, es va detallar: 

- Descripció 
- Fotografia 
- Normes d’ús 
- Normes de seguretat 
- Equips de protecció individual 
- Observacions: s’han detectat defectes? estan 

deteriorades? quantes? 
- Més informació: On podem ampliar informació? 

Webgrafia,... 
 

 
En aquesta segona proposta vaig poder observar que quan l’alumnat descobreix estris nous en un 
determinat context que ja domina, fa un bon i millor aprenentatge. Té més curiositat, li agrada 
examinar i ho valora molt positivament. 
 
De fet, un cop examinades les eines, l’alumnat va ser molt crític. Trobaven fins al més mínim 
defecte, com si estiguessin realitzant un control de qualitat d’una eina nova que ha de sortir al 
mercat. Malgrat això, l’experiència va ser molt positiva per totes les parts.  
 
Van concloure que per utilitzar una eina ha d’estar en perfectes condicions i que en cas de dubte, 
cal informar-ne al docent de l’aula. No es pot improvisar. Cada eina està dissenyada per una funció 
concreta. 
 
També i a partir dels resultats obtinguts es va proposar al Dept. de Tecnologia les prioritats d’eines 
a adquirir, respectant sempre el pressupost disponible. 
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III. Inventari a través d’un full de càlcul compartit: Fotografia, nom, quantitat, 
observacions, ubicació. 

 
Un cop localitzades i analitzades totes les eines, es va demanar a l’alumnat que plasmés els seus 
resultats en un Inventari cooperatiu.  
 
Es va obrir l’eina Web 2.0 “Google Drive”, Full de Càlcul i es va compartir amb tot l’alumnat de 3r 
ESO de l’Institut. 
 
Cadascú va anar-hi introduint la informació de la seva eina: Fotografia, Nom en Català, Nom en 
Castellà, Nom en Anglès, Família, Marca, Model, Observacions, Quantitat,...  
 

 
Taula 4. Imatge Inventari Aula Taller 

 
 
Un cop introduïda la informació de tot l’alumnat, es va assignar un codi i una ubicació per cada 
eina, màquina o material. Així sabien en tot moment on es guardava cada cosa i estalviaven molt 
temps buscant eines que potser no disposàvem. 
 
Aquest apartat s’ha valorat molt bé des del Departament. Aquesta organització permet planificar els 
projectes en funció del material i les eines que es disposen, sense perdre temps buscant. 
Simplement consultant un full de càlcul. 
 
L’alumnat n’ha sortit reforçat en competència digital. Van aprendre un nou recurs 2.0 que 
desconeixien, el Google Drive i l’han treballat sumant esforços i mostrant la feina individual a la 
resta de companys i companyes de l’aula.  Compartir el mateix document de l’Inventari amb tot 
l’alumnat de 3r ESO ha estat una bona estratègia per reforçar el treball en equip.  
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IV. Senyalització i Normes de Treball. Creació de pictogrames i normes d’actuació 

davant un accident. 
 
 

A) Arran de l’activitat proposada núm. I, d’anàlisi de l’aula taller, varen 
sorgir la necessitat d’ampliar la senyalització d’elements d’extinció i 
de vies d’evacuació, així com de identificar el risc elèctric al quadre 
de comandament i control de l’aula taller. Es va parlar amb el Dept 
de Tecnologia del centre i amb l’Equip Directiu per tal de corregir-
ho. 

             

 

 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL NECESSARIS  
A L’AULA TALLER DE 

TECNOLOGIA 
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B) Paral·lelament, l’alumnat també es feia responsable de totes les millores aportades i per 

tant se’ls va proposar que indiquessin les CONSEQÜÈNCIES per incompliment de les 
NORMES DE TREBALL que ells mateixos havien proposat. 

 
Se’ls va facilitar un document al Moodle que van haver de complimentar amb les seves 
suggerències. 
 

 
Taula 5. Normes de comportament i conseqüències 

 
 

C) Les Normes d’Actuació davant d’un accident les va exposar una alumna a la qual se li va 
assignar l’estudi de la farmaciola. Aquesta, va realitzar una presentació davant tota la 
classe explicant què podem fer en cas d’accident a l’aula taller de tecnologia. 
 

 

 
- Ferides lleus: netejar amb aigua i sabó. Tapar amb una 

gasa estèril 
- Ferida greu: acudir al centre sanitari del municipi 
- Hemorràgia externa: compressió directa amb gassa i 

acudir al centre sanitari del municipi. 
- Cremades: aplicar aigua freda durant 15 min. Mai rebentar 

butllofes. Acudir al centre sanitari del municipi. 
- Lesions oculars: netejar l’ull amb aigua abundant, tapar-lo 

amb una gassa humida i acudir al centre sanitari del 
municipi. 

 
QUALSEVOL ACCIDENT S’HA DE COMUNICAR IMMEDIATAMENT AL 
PROFESSOR 

 
Es va proposar al Dept de Tecnologia que anualment i per cada curs es faci una breu presentació 
de les actuacions en cas d’accident així com designar dues persones responsables de la supervisió 
del contingut mínim de la farmaciola. 
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V. Presentació de Resultats i conclusions (Google Drive: Presentació). Establiment 
aprenentatge entre iguals. 

 

La presentació de resultats es va realitzar per famílies d’eines i a través del Google Drive, 
Presentacions. L’alumnat de cada família obria una presentació i la compartia amb la resta del 
grup. Cadascú hi anotava l’exposició audiovisual de la seva eina i entre tots s’havien de fer experts 
amb la seva família. 

 

Taula 6. Relació de FAMÍLIES vs EINES (segueix) 
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Taula 6.Relació de FAMÍLIES vs EINES (continuació) 

Desprès de les sessions de treball a classe els alumnes varen portar a terme un treball 
col·laboratiu ja que cadascú va fer-se expert d’una eina, la va transmetre als companys del grup on 
hi varen dir la seva, van afegir, van treure,.... i finalment se’n va fer partícip tota la classe amb les 
exposicions orals. 

El fet de treballar l’aprenentatge entre iguals ha permès augmentar l’interès general del tema 
tractat. 

Inicialment s’havia proposat que l’aprenentatge adquirit per l’alumnat de 3r fos exposat per ells 
mateixos davant els alumnes de primer, com si d’una relació tutorial es tractés. Malgrat això i per 
falta de concordança amb horaris, no ha estat possible. Si que l’alumnat de 1r ha pogut visualitzar 
les presentacions audiovisuals preparades pels companys de 3r referent a les Eines de l’aula taller 
de tecnologia i se’ls ha transmès la importància de respectar, mantenir i notificar qualsevol 
deficiència que observin. 

Que estigui tot endreçat també 
depèn de tu. Deixa-ho tot tal com ho 

has trobat o millor 

Cal tenir la seguretat 
com a norma, guia i 

pauta 

Hem de treballar amb 
coneixement, habilitat, 

mètode i confiança 
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4. RESULTATS  

Tal i com s’ha anat exposant a cada apartat de les propostes implantades:  

I. Dibuixar l’estat actual de l’aula Taller mitjançant el programa de dibuix QCAD. Identificar i 
marcar sobre el plànol els riscos observats, extintor, quadre elèctric, farmaciola, 
senyalització general,... 

 
L’alumnat va ser capaç de dibuixar l’aula taller de tecnologia i identificar-ne els riscos potencials així com 
les mesures de protecció contra incendis, senyalització, situació del quadre elèctric,... 
Va ser realment interessant comprovar com l’alumnat era capaç de detectar les situacions perilloses dins 
l’aula taller de tecnologia i proposar-ne les propostes de millora. Al tractar-se d’alumnes de 3r ESO alguns 
es preguntaven com és que no se’n havien adonat abans.  

II. Anàlisi de màquines, eines, espais i materials d’us habitual en els projectes de tecnologia 
de l’ESO. Estudi individual i creació d’una fitxa identificativa.  

En aquesta segona proposta es va poder observar que quan l’alumnat descobreix estris nous en un 
determinat context que ja domina, fa un bon i millor aprenentatge. Té més curiositat, li agrada examinar i 
ho valora molt positivament. 
 
L’alumnat va ser molt crític en l’examen a les eines i es va concloure que per utilitzar una eina ha d’estar 
en perfectes condicions i que en cas de dubte, cal informar-ne al docent de l’aula. No es pot improvisar. 
Cada eina està dissenyada per una funció concreta. 
 

III. Inventari a través d’un full de càlcul compartit: Fotografia, nom, quantitat, observacions, 
ubicació. 

L’alumnat n’ha sortit reforçat en competència digital. L’ús de Google Drive per poder compartir el 
document de l’Inventari amb tot l’alumnat de 3r ESO ha estat una bona estratègia per reforçar el treball en 
equip.  

IV. Senyalització i Normes de Treball. Creació de pictogrames i normes d’actuació davant un 
accident. 

L’etiquetatge de les caixes que contenen les eines ha permès que cada eina estigui sempre al seu lloc 
corresponent i el nom de l’eina en 3 llengües (català, castellà i anglès) facilita l’assimilació efectiva per 
part de l’alumnat i treballa conceptes molt senzills de les llengües. 

També ajudarà a mantenir un bon ambient de treball i minimitzar riscos el reforç efectuat en la 
senyalització dels equips d’emergència, les sortides d’evacuació, l’obligació d’us d’equips de protecció 
individual i les Normes de Treball. 

V. Presentació de Resultats i conclusions (Google Drive: Presentació). Establiment 
aprenentatge entre iguals. 

El fet de treballar col·laborativament i amb la metodologia de l’aprenentatge entre iguals ha permès 
augmentar l’interès general del tema tractat. 

En general, la millora organitzativa de l’aula taller de Tecnologia, per part del Departament de Tecnologia 
de l’Institut, ha estat considerada molt positiva. Ha permès conèixer els materials, eines i màquines que 
es disposen i el seu estat, així com la seva concreta localització. També s’ha aconseguit una priorització 
de les eines més necessàries que cal aportar de cara el curs vinent per poder realitzar les pràctiques a 
l’aula taller de tecnologia en nombre i qualitat suficient. 

Per tal que aquest projecte no sigui un treball sense continuïtat, es necessari que anualment es realitzin 
sessions informatives a tot l’alumnat i se’ls exigeixi la implicació per tal de mantenir l’aula taller de 
tecnologia tal i com l’han torbat, o millor. 

 

Taula 7. Resultats aconseguits a partir de les actuacions del TFM realitzades 
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5. CONCLUSIONS  

La realització d’aquest Treball Final de Màster ha estat basada en la observació duta a terme al 
llarg del pràcticum realitzat a un Institut de la província de Barcelona i concretament s’ha 
desenvolupat dins l’aula taller de Tecnologia.  

Les normes de seguretat són una necessitat i tots hem de complir-les pel nostre propi benestar i 
pel de les persones que ens envolten. Aquesta condició cal traslladar-se a l’alumnat i que aquest 
es faci partícip d’un objectiu comú: La prevenció de riscos. 

Si aconseguim transmetre aquesta forma de treballar al nostre alumnat el resultat serà una 
constant atenció i un major interès, així com la voluntat de coneixement i de convenciment personal 
per evitar un accident. 

La implantació m’ha permès atacar el tema de la prevenció de riscos a l’Insitut des de l’anàlisi 
inicial de les condicions de treball i m’ha permès també, treballar diferents metodologies de treball i 
diferents perfils d’alumnat. Crec que la motivació del docent és el punt de partida per engrescar a 
l’alumnat a desenvolupar projectes tecnològics complets i si l’aula taller de tecnologia està 
organitzada, es coneixen els riscos que no es poden eliminar i es manté la senyalització, és d’una 
gran ajuda per tirar endavant amb l’aprenentatge. 

OBJECTIUS PLANTEJATS OBJECTIUS ACONSEGUITS 

Que l’alumnat conegui i apliqui les 
normes de seguretat i d’ús en la 
utilització de màquines, eines i espais 
de l’aula taller de tecnologia. 

 

Al finalitzar el curs l’alumnat coneix les normes de 
seguretat i d’ús de les màquines i eines, sobretot les 
d’ús més habitual com la serra de marqueteria, el 
tornavís, el martell de pena, la llima, el cúter,... 

En cas necessari, l’alumnat també sap que té a la seva 
disposició en format paper una còpia que pot consultar 
de les FITXES DE NORMES DE SEGURETAT I ÚS 
elaborades per ells mateixos i presents en tot moment a 
l’aula taller de Tecnologia. 

Que a través del treball col·laboratiu es 
sumin esforços individuals per assolir 
un objectiu comú -la millora de l’aula 
taller- emprant les tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC): QCAD, 
Processador de text, Google Drive,.. 

L’alumnat ha identificat els espais de l’aula taller de 
tecnologia: zona emmagatzematge fusta, zona 
emmagatzematge eines, zona de penjadors per la roba 
d’abric, zones de circulació,... i ho ha plasmat en plànol 
digital amb el programa QCAD. 

L’alumnat, de forma individual i una vegada identificats 
els espais, ha analitzat i indentificat els riscos propis de 
les instal·lacions i de les eines existents per dotació, 
valorant les necessitats correctores i participant en un 
Inventari general i elaborant una presentació audiovisual 
col·laborativa. 

L’alumnat mostra el seu compromís en el compliment de 
la Normativa de l’aula taller que ells mateixos han creat 
així com accepten les conseqüències per incomplir les 
mateixes. 

El comportament de l’alumnat també denota un canvi. 
Abans de demanar una eina o material, pensen com 
s’anomena perquè sinó, saben que no els hi entregues. 

 

Taula 8. Objectius TFM vs Objectius aconseguits per l’alumnat (segueix) 
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OBJECTIUS PLANTEJATS OBJECTIUS ACONSEGUITS 

Que es consolidin coneixements 
treballant l’aprenentatge col·laboratiu i 
cooperatiu entre iguals. 

L’experiència amb Google Drive ha millorat 
l’aprenentatge individual i col·lectiu perquè ha permès 
compartir i participar en totes les famílies d’eines. 

Val a dir que inicialment s’havia plantejat que 
l’aprenentatge adquirit per l’alumnat de 3r ESO fos 
transmès a l’alumnat de 1r ESO, aplicant aprenentatge 
entre iguals en una relació tutorial. Malgrat això i per 
manca de temps i indisponibilitat horària, aquesta 
actuació no s’ha dut a terme. Tot i així, si que s’ha 
treballat el material elaborat per l’alumnat per presentar 
les eines i les seves normes d’us i seguretat a l’alumant 
de 1r ESO. 

Taula 8. Objectius TFM vs Objectius aconseguits per l’alumnat (continuació) 

 

El què m’ha cridat més l’atenció durant la implantació d’aquest TFM es l’interès que tenia l’alumnat 
un cop se li havia assignat una eina. El fet de convertir-se en un expert els provocava una gran 
responsabilitat, fins i tot amb l’alumnat amb més dificultats cognitives. Calia fer-ho molt bé per tal 
que la resta de companys entengués l’ús i precaucions de cada eina assignada. 

S’evidencia que d’aquest TFM n’ha sortit beneficiat el propi Institut el fet que pel mateix tercer 
trimestre s’ha dut a terme un projecte a 3r ESO (maqueta d’ascensor) que no s’havia realitzat 
abans al centre però que gracies a la re-organització, s’han recuperat perfils metàl·lics mecano i es 
una bona proposta per la unitat d’estructures i mecanismes a 3r ESO.  

Com a punt feble vull destacar que no he trobat cap normativa d’Ensenyament específica en 
matèria de prevenció de riscos. Es remeten a la Llei de Prevenció de Riscos laborals (LPRL 31/95) 
genèrica per qualsevol activitat i els Real Decrets desplegats (condicions de llocs de treball, equips 
de protecció individual,...). Crec que això és una mancança de l’Administració, doncs per exemple, 
el contingut de la farmaciola no pot ser el mateix que en qualsevol altra activitat. 

Penso que com a futures línies d’actuació es podria plantejar moltes activitats i destaco entre altres 
la confecció d’un BLOG en el qual els alumnes poguessin consultar qualsevol eina i que servis de 
base per la presentació dels nous alumnes de 1r ESO que es vagin incorporant. Així també reduïm 
el consum de paper. 

Finalment, voldria dir que les propostes plantejades i desenvolupades durant aquest TFM no tenen 
cap sentit si no es treballen des d’una perspectiva de continuïtat i constància en el treball informatiu 
amb l’alumnat, aprofitant qualsevol moment, qualsevol pregunta,... per transmetre coneixement, 
actituds i valors. 
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