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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Presentació 
 
El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries que permet que l’alumnat apliqui 
els coneixements i habilitats adquirits durant un període d’aprenentatge. Es tracta d’una tasca 
que té un paper molt important dins el currículum de l’educació secundària obligatòria. 
 
Cada centre és l’encarregat de desenvolupar les diverses activitats orientant-les, lliurement, 
entorn una temàtica central, aprofitant per treballar les diverses competències bàsiques a partir 
d’un projecte conjunt entre les diferents matèries del curs. 
 
Els objectius generals d’un treball de síntesi són: 
 

 Mostrar la capacitat d’autonomia en l’organització del treball individual. 

 Desenvolupar la capacitat de cooperar i col·laborar en el treball en equip. 

 Reforçar els aprenentatges de les àrees comunes. 

 Interrelacionar continguts a partir d’un centre d’interès. 

 Afavorir la coordinació docent i acordar pautes procedimentals comunes. 

 

Per treballar aquests objectius, es parteix d’un tema central, que es relaciona amb el continu 

canvi social i tecnològic, que són els avanços tecnològics que hi ha hagut al llarg del temps per 

donar resposta a les necessitats de la societat en cada moment. Per donar resposta a aquest 

canvi, es vol que l’alumnat conegui quin va ser l’origen, per aquest motiu l’eix central serà la 

Revolució Industrial. 

 

 
1.2. Objectius 
 
Els objectius d’aquest treball són els següents:  
 

 Programació d’un projecte tecnològic on la Revolució Industrial és l’eix central, que 
inclou visites al MNATEC, al Parc de l’Espanya Industrial i a l’Escola del Consum de 
Catalunya. 

 Elaboració de material didàctic per treballar la importància del canvi/evolució 
tecnològica.  

 Elaboració d’un projecte de Tecnologia a partir del qual s’estableix un lligam amb la 
resta de matèries, a través de la Revolució Industrial, de la màquina de vapor, dels 
edificis industrials... 

 Potenciació de l’ús de les noves tecnologies per part de l’alumnat i que en la seva vida 
quotidiana en faci un bon ús. 

 
 

1.3. Estructura 
 
La memòria es basa en el desenvolupament de la programació didàctica del treball de síntesi. 
 
E fa una anàlisi dels requisits sobre quins són els aspectes a tenir en compte en l’elaboració 
d’un treball de síntesi. Inicialment, es realitza una recerca sobre la normativa vigent que tracta 
aquest tema. A continuació, s’analitzen els continguts que defineix el currículum i la relació que 
tenen amb el major canvi tecnològic socioeconòmic i cultural de la història.  
 
Dins de l’apartat de projecció didàctica, es mostra una descripció sobre la metodologia que 
s’utilitzarà per tal de dur a terme les activitats de la matèria de Tecnologies.  
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2. ELS REQUISITS 
 

2.1. Normativa vigent 
 
Inicialment, s’ha de realitzar una recerca en la normativa vigent de les lleis d’educació per 
veure les indicacions referents al treball de síntesi.  
 
Segons el decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

de l’educació secundària obligatòria. El treball de síntesi es defineix com: 
 
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.  
 
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.  
 
També es troba informació en els documents per a l’organització i el funcionament dels centres 
públics i privats d’educació secundària. 
 
E. Treballs de síntesi (1r, 2n i 3r d'ESO)  
El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que 
impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del treball 
en equip, tant per part de l’alumnat com del professorat. Aquestes activitats estan concebudes 
per avaluar si s’han assolit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centre en la seva 
programació i, en particular, els objectius establerts en les diverses matèries del currículum. 
Durant el treball de síntesi l’alumnat haurà 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’equip de professors ha de programar un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades 
amb diferents matèries del currículum comú de l’alumne/a. No és necessari que en cada treball 
de síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les matèries. En canvi, 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/a aplicarà, de manera pràctica, coneixements i 
habilitats adquirits durant un llarg període d’aprenentatge, a fi de trobar solucions als problemes 
plantejats.  
 
L’alumne/a ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa.  
 
En l’organització d’aquest treball s’ha de tenir en compte l’assignació d’un professor o 
professora de l’equip docent que el tutoritzi. Orientativament, s’assignarà un tutor o tutora per 
cada dos o tres equips de quatre o cinc alumnes. El tutor o tutora del treball de síntesi 
s’encarregarà de fer-ne el seguiment i l’orientació.  
 
El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives: de manera intensiva, concentrant 
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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 podrà dur a terme al llarg d’una part del curs o de tot el 
curs dins l’horari de les matèries.  
 
Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats 
desenvolupades 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 “12.6.1. Currículum optatiu (1r, 2n i 3r 
d’ESO)” del document relatiu a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics 
d’educació secundària, o bé en l’apartat “10.6.1. Currículum optatiu (1r, 2n i 3r d’ESO)” del dels 
centres educatius privats d’educació secundària. 
 
A més, a l’apartat 12.6.1. on es defineix el mètode d’avaluació que es duu a terme per al bloc 
de matèries optatives, es diu:  
 
12.6.1. Currículum optatiu (1r, 2n i 3r d'ESO)  
Cada centre podrà proposar matèries optatives en els cursos de primer a tercer d’ESO dins el 
marge horari establert. L’organització temporal (trimestral, quadrimestral, anual o altres) 
d’aquestes matèries anirà a criteri del centre, si bé durant el període en què l’alumnat cursi 
cadascuna de les matèries optatives n’haurà de cursar un mínim de dues hores setmanals.  
L’oferta de matèries optatives del centre requerirà l’aprovació del claustre de professorat i es 
donarà a conèixer al consell escolar.  
 
En l’avaluació final de curs l’equip docent ha d’atorgar, per a cada alumne/a, una qualificació 
del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha d’obtenir com a mitjana aritmètica, 
arrodonida fins a les unitats, de la qualificació del treball de síntesi, d’una banda, i de la 
qualificació aportada pels professors de les matèries optatives cursades per l’alumne/a al llarg 
del curs, de l’altra. A efectes de promoció, el bloc de matèries optatives es considerarà com 
una única matèria.  
 

 
2.2. Continguts curriculars 
 
A continuació, es mostren els continguts curriculars segons el Decret 143/2007 que estableix el 
currículum de l’educació secundària obligatòria. Seguidament, es mostren tots els continguts 
que estan relacionats amb la temàtica de la Revolució Industrial. 
 
2.2.1. Continguts de l’àrea de les Tecnologies. 

 
Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 
 

 Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres. 

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

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

 Anàlisi d'un procés industrial proper. 

 Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 

 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

 Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi. 
 

L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. 
 

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

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

 Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals. 

 Utilització d’entorns virtuals d’aprenentatge. 

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

 
2.2.2. Continguts de l’àrea de les Ciències socials, Geografia i Història.  
 
El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi. 
 

 Caracterització de diferents paisatges, amb especial atenció al territori català, espanyol 
i europeu, analitzant i descrivint els elements naturals i humans que els caracteritzen, 
copsant els canvis i valorant la necessitat de protegir-los. 

 Anàlisi de la interacció entre els grups humans i el medi al llarg de la història, tot 
caracteritzant les diferents relacions entre les societats i els seus entorns. 

 Identificació dels factors bàsics del clima i de les principals varietats climàtiques per 
mitjà de l’elaboració i interpretació de climogrames i de la incidència de l’activitat 
humana sobre el clima. 

 Distinció entre riscos naturals i antròpics. Descripció d’alguns casos d’impacte 
mediambiental derivats de l’acció humana, especialment a Catalunya, cercant causes i 
conseqüències. Identificació dels diferents tipus de recursos naturals renovables i no 
renovables. 

 Valoració de les accions, tant individuals com col·lectives, que afavoreixen un 
desenvolupament sostenible. Aproximació a polítiques de protecció mediambiental des 
d’àmbits diversos (municipal, autonòmic, estatal, europeu, d’entitats no 
governamentals, etc.). 

 
2.2.3. Continguts de l’àrea de l’Educació Visual i Plàstica.  
 
Explorar i percebre. 
 

 Reconeixement i comprensió de formes geomètriques bidimensionals i tridimensionals i 
de les seves funcions. 

 Anàlisi i realització de composicions utilitzant els elements conceptuals propis del 
llenguatge  

 visual com a elements de descripció i expressió, tenint en compte conceptes d’equilibri, 
proporció i ritme. 

 
Dimensió social i cultural. 

 

 Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que destaquen en 
una obra determinada (factors personals, socials, ideològics, simbòlics). 

 Identificació i comparació de temàtiques, estils i tendències de les arts visuals valorant, 
respectant i gaudint del patrimoni històric i cultural. 

 Responsabilitat i actitud de valoració i respecte en el desenvolupament de les activitats 
i propostes artístiques, tant les pròpies com les dels companys i les companyes. 

 Identificació d’estratègies del llenguatge visual, plàstic i audiovisual en l’àmbit de la 
premsa, la publicitat i la televisió. 

 Actitud crítica davant les necessitats de consum creades per la publicitat i el rebuig dels 
elements de la publicitat que suposin discriminació de gènere, d’edat, física, social, 
cultural, racial, etc. 

 Reconeixement i valoració del paper discursiu de la imatge en la societat actual. 
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2.2.4. Continguts de l’àrea de les Matemàtiques. 
 
NUMERACIÓ I CÀLCUL: 
 
Comprendre els nombres i les diferents formes de representació. 
 

 Utilització de nombres enters per expressar valors i quantificació de magnituds (temps, 
metres...) per a resoldre problemes en diferents contextos.  

 Expressió dels nombres: llenguatge verbal, representació gràfica i notació numèrica.  
 

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables. 
 

 Utilització de les proporcions per resoldre problemes d’escales, figures semblants i 
raons equivalents en la geometria de diferents elements. 

 
CANVI I RELACIONS: 
 
Comprendre patrons, relacions i funcions. 
 

 Comparació entre diferents formes de representació d’una mateixa relació. 

 Utilització de les TIC com a eina de suport, en la generació de taules i gràfiques i en 
l’anàlisi de les seves relacions.  

 
ESPAI I FORMA: 
 
Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres 
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques. 
 

 Classificació d’objectes de dues i tres dimensions utilitzant les propietats que els 
defineixen. 

 Relació entre angles, longituds i àrees de figures semblants de dues dimensions. 
 
MESURA: 
 
Comprendre els atributs mesurables dels objectes i les unitats, sistemes i processos de 
mesura. 
 

 Utilització de les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes.  
 

Estadística i atzar. 
 

 Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades 
rellevants per respondre-les 

 Formulació de preguntes, disseny d’estudis i recollida de dades sobre una 
característica compartida per dues poblacions, o sobre diferents característiques d’una 
mateixa població. 

 Organització de dades en taules. Freqüències absolutes i relatives, ordinàries i 
acumulades. 

 Selecció, creació i utilització de gràfiques adients: diagrames de barres, de línies i de 
sectors. 

 Ús del full de càlcul i de les TIC, en general, per a la organització de les dades, 
realització de càlculs i generació dels gràfics més adequats. 
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3. PROJECCIÓ DIDÀCTICA 
 

A continuació, es descriuen tots els aspectes referents a la seqüència didàctica que es duria a 
terme en la realització del treball de síntesi.  
 
En primer lloc, els apartats destinats a temporització i avaluació tracten sobre els aspectes 
globals del treball, mentre que en segon lloc es troba la part de metodologies i seqüència 
didàctica que fan referència a l’àmbit de tecnologia. 

 
3.1. Temporització 

 
En relació amb l’article 17 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres  
educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), i l’annex 5 del Decret 143/2007, de 26 de  
juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària  

obligatòria (DOGC de 29.6.2007), s’han reorganitzat el marc horari de les matèries i serà el 
següent: 
 
D'acord amb el aquest decret, el treball de síntesi s’organitzarà de manera intensiva,  
“concentrant totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc  
dies” 
 
El treball de síntesi es durà a terme segons la planificació prevista, que està explicada a 
continuació. Té en compte portar-ho a terme durant una setmana lectiva, 5 dies, i que s’ha 
tingut en compte una organització dels continguts segons la importància que es vol donar. 
 
Cada dia té 6 hores lectives, pels 5 dies que durarà l’activitat són 30 hores que faran a la 
setmana. La temporització de cada matèria s’ha organitzat de la següent manera: 
 

Matèries Hores/setmana 

Tecnologies 8 

Ciències socials, geografia i història 7 

Matemàtiques 7 

Educació visual i plàstica 7 

Tutoria 1 

Figura 1: Repartició d’hores entre les matèries 

 
 
Designant 1hora a la tutoria per realitzar una posada en comú i presentació dels treballs, s’ha 
realitzat una divisió equitativa entre la resta de matèries, exceptuant la de Tecnologies que en 
contindrà una més. 
 
De totes maneres, a l’hora corresponent a la tutoria, estarà el professorat de la matèria de 
Tecnologies per avaluar les presentacions i incloure les qualificacions al seu percentatge. 
 
 

3.2. Metodologia 
 
A partir de l’elaboració d’un projecte, de la matèria de Tecnologies establir un lligam amb la 
resta de matèries. El que es pretén és fer servir diversos recursos didàctics per estimular 
l’alumnat de manera que el treball sigui dinàmic. 
 
Les tipologies a seguir són les següents: 

 Activitats teòriques  

 Activitats cooperatives  

 Petits projectes (ABP)  
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 Activitats a l’aula de tecnologia 

 Activitats sobre competència matemàtica  

 Activitats sobre competències comunicatives  
 
On es realitzaran: 
 
- Les exposicions i els debats impliquen a més la presentació pública (oral) dels projectes 
fets, millorant les competències comunicatives de l’alumnat. El fet d’exposar un contingut fa que 
l’alumnat hagi hagut d’entendre el contingut. 
 
- Les sortides i excursions: conviure i habitar el món implica sortir i compartir espais i 
experiències. Es desenvolupa una de les competències bàsiques més complicada a l’àmbit de 
les sessions ordinàries, que és la de Coneixement i interacció amb el món físic. 
 
- Plataformes com MOODLE o iniciatives privades com CLICKEDU són una realitat a molts 
centres. Si existeix la possibilitat d’utilitzar-les és una bona eina educativa. Els centres 
interactuen a la xarxa cada vegada més: l’enviament de treballs, passar llista, les reunions amb 
pares, controlar el menjador o penjar notes són accions que ja és fan per internet.  
 
- Els simuladors. Permeten assajar muntatges tecnològics abans de ser 

construïts Citant a J.Waggensberg “La simulació és una tercera via de coneixement que va 
més enllà de la teoria i de l’experimentació científica.” 
 
- El sistema de treball per Puzles: petits projectes de recerca teòrica (potser com a punt de 

partida d’activitats de taller), anàlisi d’objectes, o construccions simples (amb materials senzills 
com el paper) 
 

 
3.3. Activitats i visites 
 
L’objectiu és que les activitats es realitzin al llarg de la sessió i que s’acabi de completar al llarg 
del mateix dia, per evitar que es vagi acumulant la feina a les posteriors sessions, i aconseguir 
que els conceptes quedin assolits per poder avançar. Per portar-ho a terme, es demanarà a 
l’alumnat que lliuri les activitats corresponents a aquell dia, dins d’un horari i via digital, de 
manera que, també es potencia el tractament de les eines TIC. 
 
Totes les fitxes i la informació es lliurarà el primer dia en diferents dossiers digitals, i sempre es 
tindrà disponible a la plataforma de l’escola, per facilitar el seu accés sempre que es necessiti. 
Respecte a les visites que es realitzaran fora del centre i les activitats, es realitzaran 
grupalment; d’aquesta manera, tindran com a responsabilitat la d’organitzar-se per portar el 
material necessari, entre els quals hi haurà la de portar impresa una fitxa per grup. 
 
El treball que ha de fer l’alumnat s’ha orientat cap al coneixement del canvi tecnològic a partir 
de la Revolució Industrial i cap a la reflexió sobre el que ha comportat fins al dia d’avui. 
 
Les activitats són les següents: 

 
Activitats: 

 Activitats per a l’alumnat. 

 Entregues des de casa: Utilització eines col·laboratives: geocatching, textos en núvols, 
el drive, presentacions amb prezi... 

 Exposicions orals (últim dia de classe) 
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Visites: 

 MNACTEC 

 Escola del Consum de Catalunya 

 Parc de l’espanya industrial 

 
 
3.4. Avaluació 
 
Segons el que hi ha establert al currículum, el treball de síntesi és el 50% de la nota del bloc de 
matèries optatives en els 3 primers cursos de l’ESO. A continuació es mostren els diferents 
percentatges corresponents a cada matèria per a l’obtenció de la nota final, juntament amb el 
desglossament de les diferents parts en l’assignatura de Tecnologies.  
 
La distribució que s’ha assignat a l’avaluació general és orientativa. S’haurien d’acordar entre 
els diferents departaments didàctics, però en principi es vol distribuir de manera equitativa, 
atorgant la mateixa importància a cada matèria. 
 
En canvi, a l’avaluació específica de la matèria de tecnologies s’ha donat més importància a la 
realització de les activitats realitzades a classe i a les visites, a causa que és una de les parts 
que més feina comportarà a l’alumnat. 
 

 
3.5.1. Avaluació general 

 
El treball de síntesi plantejat conté quatre àrees que corresponen a les quatre matèries i 
cadascuna tingués el mateix valor. Per tant, la nota final del treball de síntesi seria la següent:  

 
Nota Final = 0,25 * Nota_Tec + 0,25 * Nota_CS + 0,25 * Nota_EVP + 0,25 * Mat  
 
(En funció del criteri del professorat o de la direcció) 
 
 
3.5.2. Avaluació específica 
 
A la matèria de Tecnologies, igual que a la resta de matèries, es lliurarà des del primer moment 
una rúbrica, per a que l’alumnat tingui present des de l’inici, els paràmetres a avaluar. En  
termes generals, els percentatges seran els següents: 
 

Avaluació 

Conceptes 30% Redacció i defensa del treball final (30%) 

Procediments 50% Activitats i treballs (20%)  
Activitat específica de cada visita (30%) 

Actitud 20% Participació, treball cooperatiu i ús correcte de les aules, 
eines i materials (15%) 
Entrega de les activitats dins del termini establert (5%) 

Figura 2: Taula d’avaluació específica 
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A continuació s’especifica que inclou cada apartat: 
 
3.5.2.1. Conceptes 
 
Redacció i defensa del treball final. 
 
Aquest apartat es subdividirà en dues notes. La primera serà la corresponent  i realitzada pel 
professorat, amb una valoració del 15% de la nota i la segona serà la valorada per la resta de 
grups, que correspon a la coavaluació 15%.  
 
Els aspectes a valorar es qualificaran mitjançant un instrument d’avaluació que és la rúbrica. 
Per a la seva elaboració s’ha tingut en compte que la divisió dels paràmetres a valorar sigui 
sempre parells, d’aquesta manera s’eviten les centralitzacions i es potencia que siguin crítics 
amb la seva feina i la dels seus/es companys/es:  
 
Rúbrica per a l’alumnat i professorat: 

 

Grup:  
 

Criteris Nivell 4 
(avançat) 

Nivell 3 (ben 
assolit) 

Nivell 2 (bàsic) Nivell 1 (poc 
assolit) 

Estructura La presentació 
segueix una 
estructura i un 
ordre correcte. 
Millorar la 
comprensió 
de l’exposició. 

Falta algun punt 
estructural però 
es fa 
ordenadament. 
No dificulta la 
comprensió 
de l’exposició. 

Falta algun punt 
de l’estructura, no 

sempre tenen 
una unitat d’estil i 
a vegades 
enterboleixen la 
comprensió 
de l’exposició. 

Falta l’ordre i 
l’estructura de 
manera 
contínua. 
Enterboleixen 
la comprensió 
de l’exposició. 

Contingut S’adapta al 
contingut 
demanat. El 
missatge 
és concís, no està 
format 
per continguts 
superflus. No 
presenta faltes 
d’ortografia. 

Falta una part 
del contingut. El 
missatge 
Segueix sent 
clar i concís. No 
presenta faltes 
d’ortografia. 

En algun moment 
no s’adapta 
per excés o 
falta d’algun 
contingut. El 
missatge té algun 
contingut 
superflu. Presenta 
algunes faltes 
d’ortografia. 

No s’adapta 
gens al 
contingut. No 
s’entén el que es 
vol explicar. 
Presenta moltes 
faltes 
d’ortografia. 

Mitjans de 
suport 

Utilització d’eines 
TIC per a 
l’elaboració del 
material i la 
recerca 
d’informació. 
Formats originals 
i sota la 
combinació de 
diferents 
programes 2.0. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

Utilització 
d’eines TIC per 
a l’elaboració 
del material i la 
recerca 
d’informació. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

Utilització d’eines 
TIC de manera 
poc efectiva. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

No utilitzen 
eines TIC per a 
l’elaboració del 
material i la 
recerca 
d’informació. No 
comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 
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Llenguatge 
no verbal 

Estableix contacte 
visual 
amb tots els 
membres del 
públic. Bona 
postura i 
gesticulació. 
 

En ocasions, 
perd el contacte 
visual amb 
l’auditori o 
només 
mira una part 
del públic. 
Manté una bona 
postura i 
gesticulació. 

En ocasions, perd 
el contacte 
visual amb 
l’auditori i fa 
algun gest 
descontrolat o 
dóna l’esquena. 

No estableix 
contacte visual 
amb el públic i fa 
gestos 
descontrolats o 
es troba rígid. 

Llenguatge 
verbal 

Fa servir un bon 
to de veu, el ritme 
és adequat i el 
vocabulari es 
correcte i afegeix 
algun tecnicisme. 

Fa servir un bon 
to de veu El 
ritme algunes 
vegades 
és adequat però 
no dificulta la 
comprensió de 
les paraules. 

El to i el ritme de 
veu és adequat i 
d’altres és 
excessivament 
ràpid o lent. 

El ritme és 
excessivament 
ràpid o lent i 
utilitza de 
manera 
contínua 
“crosses” i 
el vocabulari poc 
adient. 

Temps S’ajusta al temps 
establert. 

S’excedeix o no 
arriba al temps 
acordat, 
però dins d’un 
marge del 10%. 

S’excedeix o no 
arriba al temps 
acordat. 

Ha acabat molt 
ràpid 
o ha utilitzat molt 
més temps 
del previst. 

Figura 3: Rúbrica conceptes 
 
3.5.2.2. Procediments 
 
Activitats i treball: 
 
En aquest apartat s’avaluarà, per part del professorat, el treball individual i el treball grupal. La 
nota es distribuirà amb un 25% al treball individual i un 25% al treball grupal, que correspon a la 
pràctica de les visites.  
 
Treball individual:  
 

A partir d’una eina d’avaluació, es recolliran els aspectes com la bona realització de les 
activitats, organització a l‘hora de treballar, actitud adoptada, interès, constància, 
responsabilitat vers el material, la contribució personal de cada alumne en l’elaboració de les 
activitats, l’ús adequat de la llengua escrita amb correcció gramàtica i sense faltes d’ortografia, 
presentació acurada, etc.  
 

Nom alumnat  
 

Criteris Nivell 4 
(avançat) 

Nivell 3 (ben 
assolit) 

Nivell 2 (bàsic) Nivell 1 (poc 
assolit) 

Organització i 
reelaboració 
de la 
informació 

Ha organitzat 
reelaborat la 
informació de 
forma clara, 
precisa, creativa 
i personal. 

Ha organitzat 
reelaborat la 
informació de 
forma clara. 

Ha organitzat 
reelaborat la 
informació bàsica 
per cada apartat. 

La informació es 
troba 
desorganitzada i 
no segueix cap 
estructura. 
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Adaptació al 
procés de 
treball i 
presentació de 
les tasques 

S'ha adaptat 
ràpidament al 
procés de treball 
i la presentació 
de la feina ha 
estat excel·lent. 

S'ha adaptat al 
procés de treball 
i la presentació 
de la feina ha 
estat bona. 

S'ha adaptat al 
procés de treball 
amb ajut i la 
presentació de la 
feina ha estat 
suficient. 

No s'ha adaptat 
al procés de 
treball i la 
presentació de 
la  feina ha estat 
insuficient. 

Utilització 
eines 
informàtiques 

Utilització 
d’eines TIC per 
a l’elaboració 
del material i la 
recerca 
d’informació. 
Formats 
originals i sota 
la combinació 
de diferents 
programes 2.0. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

Utilització 
d’eines TIC per 
a l’elaboració 
del material i la 
recerca 
d’informació. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

Utilització d’eines 
TIC de manera 
poc efectiva. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

No utilitzen 
eines TIC per a 
l’elaboració del 
material i la 
recerca 
d’informació. No 
comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

Expressió 
escrita  

Segueixen un 
ordre. 
Divideixen els 
apartats, fan els 
lligams 
correctes entre 
les frases. El 
vocabulari és ric 
i la lectura es fa 
agradable. 
Utilitzar 
connectors. 

Segueixen un 
ordre. Les 
frases són 
clares ben 
construïdes i el 
vocabulari 
adient. 

Segueixen un 
ordre i 
construeixen les 
frases. 

No s’entén la 
frase, ja que no 
fa una correcta 
construcció de 
les frases. 

Ortografia i 
gramàtica 

No presenta 
faltes 
d’ortografia, ni 
de sintaxi, ni de 
lèxic. 

Presenta alguna 
falta puntual 
d’ortografia, de 
sintaxi o de lèxic 
en cada 
activitat. 

Presenta més de 
5 faltes 
d’ortografia per 
activitat. 

Presenta més de 
5 faltes 
d’ortografia per 
activitat. 

Figura 4: Rúbrica procediments individual 
 
 
Treball grupal: 
 
S’avaluarà com s’ha treballat en equip, com s’ha organitzat la feina, quin ha estat el producte 
final, la participació, col·laboració i respecte la resta d’integrants del grup. També es valorarà 
positivament l’originalitat i la creativitat en la presentació de les activitats i l’exposició final. 
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Grup  
 

Criteris Nivell 4 
(avançat) 

Nivell 3 (ben 
assolit) 

Nivell 2 (bàsic) Nivell 1 (poc 
assolit) 

Organització i 
reelaboració 
de la 
informació 

Ha organitzat 
reelaborat la 
informació de 
forma clara, 
precisa, creativa 
i personal. 

Ha organitzat 
reelaborat la 
informació de 
forma clara. 

Ha organitzat 
reelaborat la 
informació bàsica 
per cada apartat. 

La informació es 
troba 
desorganitzada i 
no segueix cap 
estructura. 

Adaptació al 
procés de 
treball i 
presentació de 
les tasques 

S'ha adaptat 
ràpidament al 
procés de treball 
i la presentació 
de la feina ha 
estat excel·lent. 

S'ha adaptat al 
procés de treball 
i la presentació 
de la feina ha 
estat bona. 

S'ha adaptat al 
procés de treball 
amb ajut i la 
presentació de la 
feina ha estat 
suficient. 

No s'ha adaptat 
al procés de 
treball i la 
presentació de 
la  feina ha estat 
insuficient. 

Utilització 
eines 
informàtiques 

Utilització 
d’eines TIC per 
a l’elaboració 
del material i la 
recerca 
d’informació. 
Formats 
originals i sota 
la combinació 
de diferents 
programes 2.0. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

Utilització 
d’eines TIC per 
a l’elaboració 
del material i la 
recerca 
d’informació. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

Utilització d’eines 
TIC de manera 
poc efectiva. 
Comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

No utilitzen 
eines TIC per a 
l’elaboració del 
material i la 
recerca 
d’informació. No 
comparteixen el 
material 
mitjançant eines 
col·laboratives. 

Expressió 
escrita  

Segueixen un 
ordre. 
Divideixen els 
apartats, fan els 
lligams 
correctes entre 
les frases. El 
vocabulari és ric 
i la lectura es fa 
agradable. 
Utilitzar 
connectors. 

Segueixen un 
ordre. Les 
frases són 
clares ben 
construïdes i el 
vocabulari 
adient. 

Segueixen un 
ordre i 
construeixen les 
frases. 

No s’entén la 
frase, ja que no 
fa una correcta 
construcció de 
les frases. 

Ortografia i 
gramàtica 

No presenta 
faltes 
d’ortografia, ni 
de sintaxi, ni de 
lèxic. 

Presenta alguna 
falta puntual 
d’ortografia, de 
sintaxi o de lèxic 
en cada 
activitat. 

Presenta més de 
5 faltes 
d’ortografia per 
activitat. 

Presenta més de 
5 faltes 
d’ortografia per 
activitat. 

Figura 5: Rúbrica procediments grupal 
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3.5.2.3. Actitud 
 
Rúbrica professorat, autoavaluació i coavaluació: 
 

Nom alumnat  
 

Criteris Nivell 4 
(avançat) 

Nivell 3 (ben 
assolit) 

Nivell 2 (bàsic) Nivell 1 (poc 
assolit) 

Assistència a 
les sessions 

Assisteix a la 
totalitat de les 
sessions. És 
puntual a 
classe. 

Assisteix a un 
80% de les 
sessions. 
Entrega la 
justificació 
corresponent. 
És puntual a 
classe. 

Assisteix a un 
60% de les 
sessions. Entrega 
la justificació 
corresponent. És 
puntual a classe. 

Assisteix a 
menys d’un 80% 
de les sessions. 
No entrega la 
justificació 
corresponent. 
Arriba tard a 
classe sense 
justificació. 

Participació a 
les sessions 

Participa 
activament a 
totes les 
sessions. 

Participa 
activament a la 
majoria de les 
sessions. 

Participa molt poc 
activament, 
prefereix escoltar 
als companys i no 
intervenir massa. 

No participa 
activament a 
totes les 
sessions. 

Aportacions Realitza 
aportacions 
rellevants per a 
la construcció 
del material i 
consecució dels 
objectius. 

Realitza 
aportacions 
rellevants per a 
la construcció 
del material i 
consecució dels 
objectius. 

Realitza 
aportacions per a 
la construcció del 
material, però que 
es desvien del 
contingut. 

No realitza 
aportacions per 
a la construcció 
del material. 
Manté una 
actitud passiva. 

Respecte del 
torn de paraula 
i a les 
propostes dels 
companys/es 

Respecta el torn 
de paraula a les 
sessions i 
proposa 
alternatives que 
complementin la 
informació i es 
compromet a 
portar-la a la 
següent sessió. 

Respecta el torn 
de paraula a les 
sessions i 
proposa 
alternatives que 
complementin la 
informació. 

Respecta el torn 
de paraula a les 
sessions i no 
proposa 
alternatives que 
complementin la 
informació. 

No respecta el 
torn de paraula a 
les sessions i 
adopta una 
actitud passiva a 
les sessions. 

Treball 
individual i 
grupal 

Ha realitzat la 
totalitat de la 
feina assignada. 

Ha realitzat un 
75% de la feina 
assignada. 

Ha realitzat un 
50% de la feina 
assignada. 

Ha realitzat 
menys d’un 50% 
de la feina 
assignada. 

Entrega Ha entregat la 
totalitat dels 
treballs dins del 
termini establert. 

Ha entregat el 
75% dels 
treballs dins del 
termini establert. 

Ha entregat el 
50% dels treballs 
dins del termini 
establert. 

Ha entregat 
menys del 50% 
dels treballs dins 
del termini 
establert. 

Figura 6: Rúbrica actitud 
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4. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  
 

CURS/GRUP DURADA 

2n ESO 2 hores sessió + 6 hores visita 
UNITAT DIDÀCTICA JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Processos i transformacions 
tecnològiques en la vida 
quotidiana 

 

En aquesta unitat didàctica, s’explica la transformació industrial des de l’origen de la Revolució Industrial. Va 

suposar un creixement continu de totes les forces productives sobretot a les industries tèxtils. S’explicaran els 
sistemes de transformació de la matèries primeres en productes elaborats, la identificació de tècniques utilitzades en 
els processos de transformació de productes elaborats i la valoració dels canvis en les necessitats humanes. 
Juntament amb la reflexió sobre l’impacte que ha tingut en la nostra vida quotidiana i l’ús d’eines TIC per a la recerca 
d’informació. 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

O1. Analitzar els processos i transformacions 

tecnològiques que ha hagut a partir de la 
Revolució Industrial. 

C1. Identificació dels processos de 

transformacions tecnològiques que ha hagut a 
partir de la Revolució Industrial. 

Competència de conviure i habitar el món: 

adquirir coneixements sobre objectes, 
processos, i entorns tecnològics. Conèixer com 
s'ha dissenyat i construït un objecte. 
Coneixement i la interacció amb el món físic: 

identificar problemes, formular-se 
preguntes i obtenir respostes aplicant el 
coneixement teòric i empíric disponible. Fer un 
ús responsable dels recursos, tenir cura del 
medi. 
Competència social i ciutadana: integrar 

coneixements, habilitats i actituds per aplicar 
els coneixements propis de la matèria en el marc 
d'un treball individual i col·lectiu 
Tractament de la informació i la competència 
digital: localitzar, processar, elaborar, 
emmagatzemar, presentar i difondre la 
informació a través de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

O2. Caracterització de l'obtenció de les matèries 

primeres. 

C2. Realització d’un anàlisi dels sistemes de 

transformació de les matèries primeres en 
productes elaborats. 

O3. Reconeixement de la transformació industrial 

de la matèries primeres en productes elaborats, a 
través de l’energia.  

C3. El procés de creació de productes: les 

diferents fases, des del problema a la solució.  
 

O4. Identificació de tècniques utilitzades en els 

processos de transformació de productes 
elaborats. 

C4. Comparació d’un procés de transformació de 

com es feia abans i com es realitza a l’actualitat. 

O5. Identificació d'accions relacionades amb la 

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

C5. Anàlisi dels avenços tecnològics que han 

ocasionat un canvi tecnològic a la indústria tèxtil. 
 

O6. Anàlisi d'un procés industrial proper. C6. Reflexió dels canvis en les necessitats 
humanes i l’evolució tecnològica per a respondre 
a aquestes necessitats. 
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O7. Contrastació de similituds i diferències entre 
processos tecnològics. 

C7. Realització d’una visita al MNACTEC, per 
observar els processos d’obtenció, elaboració i 
transformació d’alguns dels productes tèxtils. 

Competència lingüística i audiovisual: 
adquisició del vocabulari específic, que ha de 
ser utilitzat en els processos de recerca, anàlisi, 
selecció, síntesi i comunicació de la 
informació. La lectura, interpretació i redacció 
d'informes i documents tècnics contribueix 
al coneixement i a la capacitat d'utilitzar textos de 
diferents tipologies. 
Artística i cultural: apreciació de la diversitat de 
produccions tecnològiques de les 
societats. 
Aprendre a aprendre: desenvolupament 

d'estratègies de resolució de problemes 
tecnològics, especialment per mitjà de l'obtenció, 
anàlisi i selecció d'informació útil per 
abordar un projecte. 
Autonomia i iniciativa personal: abordar els 
problemes tecnològics de manera reflexiva 
i plantejar alternatives i solucions de manera 
autònoma i creativa. 

O8. Valoració dels canvis en les necessitats 
humanes. 

C8. Realització d’una visita a l’Escola del 
Consum de Catalunya. Identificació dels factors 
que influeixen a l’hora d’escollir un producte 
tèxtil, i els factors que hi ha al llarg del seu 
procés i que influeixen en el seu resultat final. 

O9. Valoració de l'impacte de la transformació de 
les matèries primeres en el medi. 
 

C9. Realització d’una visita al Parc de l’Espanya 
Industrial, per conèixer la zona on estava situada 
la fàbrica tèxtil dels Muntadas, a partir de la 
utilització d’eines TIC, i amb el suport de 
localitzadors GPS. 

O10. 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. 

C10. Realització de les activitats mitjançant la 
utilització d’eines TIC i la disponibilitat dels 
entorns virtuals d’aprenentatge. Posar en 
pràctica la cerca, descàrrega i intercanvi 
d’informació fiable. 

O11. Selecció de la informació obtinguda per 
mitjans telemàtics tenint en compte la seva 
autoria, fiabilitat i finalitat. 

C11. Realització d’una presentació on s’exposen 
els processos i transformacions tecnològiques 
que ha hagut a partir de la Revolució Industrial, 
que s’han treballat al llarg del treball de síntesi. 
Ús d’eines TIC i programes col·laboratius. 

O12. Utilització i gestió de recursos compartits 
mitjançant xarxes locals. 

O13. Utilització d’entorns virtuals d’aprenentatge 

O14. Ús dels mitjans de presentació de la 

informació. Creació i exposició de presentacions 
dels treballs individuals i de grup 
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METODOLOGIA, MATERIALS I RECURSOS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

Materials i recursos: Plataforma de l’escola, portàtil, el telèfon mòbil, 
connexió a internet. 
Metodologia: Realització d’activitats mitjançant: 

 Activitats teòriques  

 Activitats cooperatives  

 Petits projectes (ABP)  

 Activitats a l’aula de tecnologia 

 Activitats sobre competència matemàtica  

 Activitats sobre competències comunicatives  
Activitats per fer a casa.  

D’APRENENTATGE D’AVALUACIÓ 

Activitats individuals. 
Activitats grupals. 
Rúbriques. 
Entrega de la presentació grupal. 
Presentació oral de l’entrega final.  
Sortides. 
S’ha de tenir en compte sempre 
l’atenció a la diversitat 

Activitats individuals. 
Activitats grupals. 
Rúbriques. 
Entrega de la presentació grupal. 
Presentació oral de l’entrega final.  
S’ha de tenir en compte sempre 
l’atenció a la diversitat. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

CA1. Identificació dels processos de transformacions tecnològiques 

que ha hagut a partir de la Revolució Industrial. 
CA2. Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els 

projectes realitzats. 
CA3. Gestionar la informació de forma lògica. 
CA4. Respondre de manera individual el qüestionari sobre el contingut 
de l’activitat de projectes ABP utilitzant entorns virtuals d’aprenentatge. 
CA5. Entrega de l’activitat del MNATEC. 
CA6. Entrega de l’activitat de l’Escola del Consum de Catalunya. 
CA7. Entrega de l’activitat del Parc de l’Espanya Industrial. 
CA8. Entrega de la presentació del treball final. 
CA9. Presentació oral del treball final. 
CA10. Utilització d’eines TIC i compartir-les a l’entorn virtual 

d’aprenentatge. 

Matemàtiques 

Resolució de problemes. 
 
Llengua 
Comunicació, cerca, intercanvi i publicació d'informació per mitjà d'Internet. 
Presentació de documentació i treballs. 
 
Ciències de la naturalesa 
Utilització de l'energia. 
Ús de normes de seguretat. 
Conseqüències sobre el medi dels processos tecnològics. 
 
Ciències social 

Conseqüències socials, bones i dolentes, de la tecnologia. 
 
Amb totes les matèries  
Utilització dels recursos TIC. 

PERCENTATGES D’AVALUACIÓ 

CONCEPTES (30%) Redacció i defensa del treball final (30%) 

PROCEDIMENTS (50%) Activitats i treballs (20%) 
Pràctica de cada visita (30%) 

ACTITUDS (20%) Participació, treball cooperatiu i ús 
correcte de les aules, eines i materials 
(15%) 
Entrega de les activitats dins del termini 
establert (5%) 
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SESS
IÓ 

Descripció de les activitats Organització Temps 
(h) 

Recursos Aula 
/Avaluació 

Correspond
ència 

1 - L'estudi i reproducció d'un procés d'obtenció d'un producte de 
consum a partir del tractament d'una matèria primera: el 
procés tèxtil. 
 
Distribució dels següents temes per treballar amb projectes 
ABP. 

 Obtenció matèria primera 

 Procés de fabricació del material necessari per a la 
confecció 

 Fonts d’energia 

 Procés tecnològic 

 Els acabats i la confecció 

 Programes informàtics per la industria tèxtil 
 
- Avaluació final individual. A través de la plataforma 
completaran un qüestionari sobre el contingut tractat a la 
sessió. 

Grup classe 
Distribució individual 

1 - Portàtil amb 
connexió a internet. 
- Fitxa penjada a la 
plataforma. 
- Projector 
- Pantalla projector 

Aula 
ordinària 

O1, O2, O3, 
O4, O10, 
O12, C1, C2, 
C3, C10, 
CA1, CA2, 
CA3, CA4 

2 - Reflexió grupal sobre els aspectes següents: 
 

 Contrastació de similituds i diferències entre processos 
tecnològics 

 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

 Valoració de l'impacte de la transformació de les 
matèries primeres en el medi 

- Feina a casa: penjar la reflexió a la plataforma de l’escola per 
a que sigui accessible per tot el grup. 

Grup classe 
Distribució individual 

1 - Portàtil amb 
connexió a internet. 
- Fitxa penjada a la 
plataforma. 
- Projector 
- Pantalla projector 

Aula 
ordinària 

O7, O8, O9, 
C4, C6, CA1, 
CA2, CA3, 
CA10 
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3 - Visita al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Es 

realitzaran dos activitats: 

 Visita guiada La Fàbrica Tèxtil (II) 

 Realització de l’activitat MNACTEC. 
- Feina a casa: Entrega del treball a la plataforma per a que 

sigui accessible per tot el grup (un cop la totalitat dels grups ho 
hagin lliurat) 

Grup classe 
Distribució per grups 

2 - Portàtil amb 
connexió a internet. 
- Descarregar la 
fitxa penjada a la 
plataforma o portar-
la impresa. 
- Material per 
escriure. 

MNATEC O1, O2, O3, 
O4, O7, O8, 
O9, O10, 
O11,O12, 
O13, C1, C2, 
C3, C4, C5, 
C6, C7, C10, 
CA1, CA3, 
CA5, CA10 

4 - Visita a l’Escola del Consum de Catalunya. Realització de les 
següents conferències: 

 GLOBAL: Què em poso aquest matí? La roba i els 
criteris de compra 

 ESPECÍFICA: Com sé què compro? L’etiquetatge dels 
productes alimentaris. 

 
- Feina a casa: Interpretació i posterior reflexió de la 
importància de les paraules segons les seves dimensions al 
núvol. Entrega del treball a la plataforma per a que sigui 
accessible per tot el grup (un cop la totalitat dels grups ho 
hagin lliurat) 

Grup classe 
Distribució per grups 

2  Escola del 
Consum de 
Catalunya 

O5, O6, O7, 
O8, O9, 
O10, 
O11,O12, 
O13, C5, C6, 
C8, C10, 
CA3, CA6, 
CA10 
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5 - Visita al Parc de l’Espanya Industrial. Realització de la 

següent activitat: 

 Gimcana a través del programa GEOCATCHING, on 
estaran connectats a través d’un mòbil que els servirà 
per localitzar-se amb GPS i seguir les pistes. 

- Distribució dels següents temes per treballar amb el 
Geocatching: 

 Anàlisi d'un procés industrial proper. 

 Contrastació de similituds i diferències entre processos 
tecnològics. 

 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

 Valoració de l'impacte de la transformació de les 
matèries primeres en el medi. 

 

Grup classe 
Distribució per grups 

2 - Telèfon mòbil amb 
connexió a internet 
(mínim 1 per grup)  
- Descarregar la 
fitxa penjada a la 
plataforma o portar-
la impresa. 
- Material per 
escriure. 

Parc de 
l’Espanya 
Industrial 

O1, O6, O7, 
O8, O9 O10, 
O11, O12, 
O13, C1, C4, 
C5, C6, C9, 
C10, CA1, 
CA3, CA7, 
CA10 

6 - Presentació oral de 5 minuts per cada grup amb el treball 
final del treball de síntesi. 
- Reflexió conjunta i posada en comú de tot el grup. 

- Feina a casa: Entrega del treball a la plataforma per a que 

sigui accessible per tot el grup (un cop la totalitat dels grups ho 
hagin lliurat) 

Grup classe 
Distribució per grups 

1 - Portàtil amb 
connexió a internet. 
- Fitxa penjada a la 
plataforma. 
- Projector 
- Pantalla projector 

Aula 
ordinària 

O8, O10, 
O11, O12, 
O13, O14, 
C1, C6, C10, 
C11, CA1, 
CA2, CA3, 
CA8, CA9, 
CA10 
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5. MATERIAL DIDÀCTIC 
 
Tal i com s’ha definit anteriorment, l’eix central serà la Revolució Industrial. La idea és que 
l’alumnat tingui consciència dels avenços tecnològics dels quals disposa a l’actualitat, és a dir, 
tractar un tema que sigui significatiu per ell. Actualment, la societat té incorporada molta 
tecnologia a la seva vida quotidiana i treballen amb aparells tecnològics contínuament, però no 
sempre va ser així, ni amb tanta intensitat. 
 
En la segona meitat del segle XVIII i principis del XIX va haver un gran canvi industrial, la 
mecanització de les indústries va permetre un gran creixement industrial i tecnològic.  La 
finalitat d’aquest material didàctic és que es conegui i es tingui consciència de la tecnologia i 
del seu ús, a partir del coneixement de la Revolució Industrial. Que entenguin el canvi que va 
suposar aquest esdeveniment i la seva influència en diversos àmbits com el tecnològic, 
l’econòmic, el social-cultural,... 
 
El segle XXI es caracteritza per ser l’era de les tecnologies. Ben bé, no és del tot cert, perquè 
des de que l’homínid es va desenvolupar intel·lectualment i va començar a dissenyar i 
confeccionar eines per a la seva supervivència, ja es va originar la tecnologia. La següent 
definició de tecnologia ho descriu de la següent manera: “Conjunt d’eines, coneixements i 

experiència que mitjançant la creació o transformació, ens ajuden a resoldre problemes, 
inquietuds i satisfer necessitats del que ens envolta” (Extreta de la posada en comú a la classe 
del Màster,  Complements per a la formació disciplinar en tecnologia):  
 
Al llarg de la història s’ha vist un avenç tecnològic, però fent un balanç entre el número d’anys i 
la quantitat d’avenços tecnològics, es veu intensificat a partir de la Revolució Industrial, que va 
ser el punt de partida.  
 
 

5.1.  La Revolució Industrial mitjançant projectes ABP 
 
Per conèixer el tema central del que consistirà el treball de síntesi, s’aplicarà una estratègia 
d’aprenentatge cooperatiu, que són els projectes ABP, que consisteixen en presentar el  
tema, identificar les necessitats d'aprenentatge, buscar la informació necessària i finalment 
tornar al tema. A més, en aquestes activitats grupals, l’alumnat pren responsabilitats i accions 
que són bàsiques en el seu procés formatiu. 
 
Una de les tipologies que s’aplicarà en la següent activitat és el puzle. Dins d’aquest hi ha 
diferents variants, de les que depèn segons el número d’alumnes per poder quadrar-ho. 
 
TEMPORITZACIÓ:  
 

- 1 hora. 

 
MATERIAL:  

 
- El portàtil amb connexió a internet. 
- Activitat penjada a la plataforma de l’escola. 
 
ACTIVITAT: 
 

La modalitat a treballar serà la següent. 
 
Pas 1.- Introducció al tema objecte de la sessió presentat pel professor a tota la classe. 

 
Pas 2.- Lectura individual i reunió d’experts: Lectures individuals (o per parelles) i reunió dels 

grups d’experts que treballen amb la secció que els hagi tocat. 
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Pas 3.- Report de resultats: Els estudiants (convertits en experts) tornen als seus grups 

d’origen i expliquen als companys el contingut de la seva secció. 
 
Pas 4.- Integració i avaluació: El grup connecta les peces que han elaborat els seus 
components, afronta nous problemes que proposa el professor o avalua la producció del grup. 
Així, el puzle consisteix en el seu pas número 2 en que els estudiants de diferents grups que 
estan responsabilitzats de la mateixa secció treballin junts formant un nou grup temporal, el 
propòsit del qual és convertir els estudiants en experts de la seva part concreta i desenvolupar 
alguna estratègia de presentació al seus grups respectius per tal d’assegurar-se que ho 
comuniquen eficaçment. Millor que per la presentació al seu grup original no utilitzin el material 
original sinó algun “artefacte” de coneixement. 
 
A la figura següent, es pretén il·lustrar la manera en com s’organitza una sessió puzle.  
 

 

 
Figura 7: Organització dels grups a una sessió puzle 

 
És un exemple que consta de quatre grups (1, 2, 3, 4) de quatre estudiants cadascun i quatre 
seccions per grup (A, B, C, D). 
 
Tots els estudiants amb la tasca A formen un grup temporal (de com a mínim 3 persones i si es 
pot, de no més de 4) i treballen amb el mateix concepte A. Tots els estudiants amb la tasca B 
formen grup i així successivament. 
 
Aquests nous grups són temporals (treballen un cert temps i prou) i els formen els estudiants 
que seran experts en una de les seccions o tasques. Tenen per objectiu determinar quins són 
els punts principals de la seva secció i assegurar-se mútuament que els han comprès de forma 
completa i correcta i determinar quina pot ser la millor estratègia per explicar aquest tema als 
seus companys dels grups d’origen (1, 2, 3, 4) quan s’hi tornin a reunir. 
 
Després que els estudiants dels grups temporals hagin fet la seva tasca es tornen a reunir amb 
els seus grups originals. Aquests estudiants, ara, seran experts en les seves seccions 
respectives i estaran preparats (han preparat una estratègia) per transmetre aquest 
coneixement als companys del grup. Cadascú transmet la seva part i, al final, tots han tingut 
accés a tot. Per assegurar la responsabilitat individual, els estudiants han de ser avaluats de 
totes les seccions de la tasca. 
 
Per saber el grau d’adquisició de coneixement per part del grup, el professor pot preguntar a un 
portaveu d’un grup triat a l’atzar i qualificar a tot el grup en funció del què respongui aquest 
portaveu.  



 

  
 

La Revolució Industrial, l’eix del Treball de Síntesi a 2n d’ESO 
 

23 

 
També pot fer proves individuals a tots els estudiats (control, examen, etc.) o bé pot preguntar 
a diferents grups. 
 
PASSOS A SEGUIR: 
 
1. Es formen grups heterogenis de cinc o sis estudiants. 
 
2. Un dels estudiants de cada grup serà el coordinador (hauria de ser l’estudiant que tingui una 
superior maduresa personal). 
 
3. Es divideix la matèria de la sessió en tantes parts com persones formin els grups. 

 
4. S’assigna una i només una de les parts a cada estudiant per tal que se l’aprengui. 

 
5. Es dóna un temps per llegir el material que s’ha lliurat a fi que cada estudiant s’hi familiaritzi i 

l’aprengui; no cal que el memoritzi, només que el comprengui. Si li cal consultar al professor, 
pot fer-ho. 
 
6. Es formen grups temporals d’experts que provenen dels diferents grups i que han tingut el 

mateix fragment del tema. Se’ls dóna temps per tal que discuteixin quins han estat els punts 
principals del seu segment i preparar una presentació d’aquests punts. 
 
7. Els experts retornen als seus grups d’origen. 

 
8. Sota la coordinació del coordinador, cada estudiant explica a la resta del grup la seva part 

amb el material que ha elaborat amb el grup d’experts i anima als demés a que li preguntin 
coses sobre el particular. Això ho fan tots els components del grup, per torns, fins que s’ha 
explicat tot el tema. 
 
9. El professor va de grup en grup observant el procés i si algun grup té problemes (per 
exemple que un estudiant domini molt la dinàmica del grup o impedeixi el treball dels demés) hi 
intervé per ajudar-lo. En qualsevol cas la intervenció, és millor que la faci el coordinador del 
grup abans que el professor. Més endavant es discuteixen algunes d’aquestes situacions. 
 
10. Al final de la sessió es passa un petit control o test relacionat amb el tema de la classe per 

tal que no es prengui l’activitat que s’ha dut a terme com si fos un joc i que realment es valora 
la tasca amb una nota (amb el pes que es consideri escaient). 
 
(Informació extreta dels apunts d’Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària II 
del professor Joan Domingo) 
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CONTINGUT: 
 
Els diferents entorns comarcals de Catalunya proporcionen exemples de processos industrials 
adequats per realitzar en aquesta activitat. El contingut es basarà en l’anàlisi d'un procés 
industrial proper que tindran l’ocasió de veure’l presencialment a la visita al museu 
MNACTEC: 
 

 
Figura 8: La indústria tèxtil. 

(informació extreta d’ARC Aplicacions de Recursos al Currículum) 
 
- L'estudi i reproducció d'un procés d'obtenció d'un producte de consum a partir del tractament 
d'una matèria primera: el procés tèxtil. 
 

 Obtenció matèria primera 

 Procés de fabricació del material necessari per a la confecció 

 Fonts d’energia 

 Procés tecnològic 

 Els acabats i la confecció 

 Programes informàtics per la industria tèxtil 
 
La distribució del número de temes serà en relació al nombre de grups. 
 
AVALUACIÓ FINAL: 
 
Per finalitzar, l’alumnat haurà de respondre unes preguntes de manera individual a través del 
seu ordinador. Es tracta d’un qüestionari creat pel professorat, on cada alumne/a ha de 
respondre. Servirà per comprovar si han assolit els coneixements corresponents al contingut 
tractat. 
 
Al acabar, obtindran una qualificació individual. Per enllestir l’activitat, cada grup haurà de fer la 
mitjana amb les notes de tots els seus membres, i aquesta serà la qualificació definitiva que li 
correspondrà a cada component. 
 

 
5.2. Reflexió i debat de la Revolució Industrial 
 
Després de tractar l’activitat anterior, es realitzarà una reflexió individual i posada en comú 
mitjançant un debat, per establir un lligam entre el procés tecnològic i la vida quotidiana. 
 
TEMPORITZACIÓ:  
 

- 1 hora. 
 
MATERIAL: 
 

- El portàtil amb connexió a internet. 
- Activitat penjada a la plataforma de l’escola. 
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CONTINGUT: 

 
Es tractaran els aspectes següents: 
 
- Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 
- Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 
- Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi. 
 
ENTREGA INDIVIDUAL: 

 
Com a deures, l’alumnat haurà de crear un mapa conceptual amb les conclusions tractades 
durant l’activitat, a partir dels apunts presos durant la sessió. Com s’ha descrit anteriorment, 
l’activitat es lliurarà dins del termini establert, corresponent al mateix dia de la sessió. 

 
 
5.3. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) 
 
Es tracta d’un edifici de 22.200 m2 de superfície total, dels quals 11.000 m2 corresponen a 
l'antiga nau de producció, de planta rectangular, del Vapor Aymerich, Amat i Jover i dissenyat 

per l'arquitecte Lluís Muncunill i construït entre 1907 i 1908. 

 

 
Figura 9: Façana del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya  

(extreta de www.barcelonaesmoltmes.cat) 
 
A partir de la següent activitat, l’alumnat coneixerà com la Revolució Industrial va tenir lloc a 
Catalunya, ja que va ser una de les regions industrials pioneres a industrialitzar-se. Servirà per 
observar les conseqüències que va tenir, com per exemple que la industrialització va 
modernitzar el país i el va impregnar d’una cultura del treball que la va diferenciar de la resta de 
la Península. I a partir d’aquí, com ha anat evolucionant els processos de transformació, les 
energies i els avenços tecnològics amb els que formen part de la seva vida quotidiana. 
 
TEMPORITZACIÓ:  
 

- 2 hores. 
 
MATERIAL: 
 

- 1 Portàtil per grup 
- Activitat descarregada a l’ordinador o impresa (perquè no es disposarà de connexió a internet) 
 
  

http://www.mnactec.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Muncunill
http://ca.wikipedia.org/wiki/1907
http://ca.wikipedia.org/wiki/1908
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ACTIVITAT 1: 
 
La primera part seria la de la visita guiada, efectuada pel propi museu. Que correspon a la 
següent explicació: 
 
La Fàbrica Tèxtil (II) 
 
Visita guiada completa que inclou un recorregut global per la totalitat dels 12 àmbits de 
l’exposició permanent, tant els espais energètics originaris com l’espai fabril on s’explica el 
procés industrial complert de la llana, amb demostracions de màquines en funcionament. La 
visita s’inicia a l’espai Muncunill on s’explica la gran maqueta de l’edifici Vapor Aymerich, Amat i 
Jover i els alumnes poden conèixer l’obra d’aquest important arquitecte modernista. 

(informació extreta de la web del MNACTEC)  
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ACTIVITAT 2: 
 

La segona part consisteix en realitzar l’activitat següent, centrada en el tema de l’energia. 
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(fitxa realitzada en grup a la matèria del Màster, Complements per a la Formació Disciplinar en 
Tecnologia) 
 
ALTRES: 
 
L’alumnat sempre té la possibilitat de completar la seva informació a partir de la informació 
online sobre el museu i l’eina de la visita virtual. 
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5.4. Taller a l’Escola del Consum 
 
La següent activitat s'opta per fomentar l’educació del consum com a eina per a ajudar la 
ciutadania a construir la seva manera de fer, sentir i pensar. Es tracta de la realització d’un 
taller organitzat per l’Escola del Consum de Catalunya.  
 
Els tallers es realitzaran a la central de l'Escola del Consum de Catalunya i la dinàmica general 
dels tallers consta d'una presentació, en que es potencia a que l'alumnat prengui consciència 
del seu paper com a consumidor, la realització de tallers en grups reduïts i una cloenda. 
 

 

 
Figura 10: Escola del Consum de Catalunya 

(extreta de www.consum.cat) 
 
TEMPORITZACIÓ: 
 

- 2 hores. 
 
MATERIAL: 
 

- Material per escriure 
 
ACTIVITATS: 
 
ACTIVITAT GLOBAL: Què em poso aquest matí? La roba i els criteris de compra 
 

En aquest taller s’identifiquen els factors que influeixen a l’hora d’escollir tots aquests 
productes. Se segueix la pista als texans (des del camp on es cultiva el cotó fins l’armari de 
casa) per tal de descobrir els diferents criteris que es poden considerar a l’hora de prendre la 
decisió de compra: econòmics, ecològics, legals, de salut, de moda... 
(informació extreta de la web de l’Escola del Consum) 
 
Aquest taller global es combina amb 3 d’específics que es tractaran en altres matèries, i 
d’aquesta manera s’aprofita el temps de transport. 
 
ACTIVITAT ESPECÍFICA: Com sé què compro? L’etiquetatge dels productes alimentaris. 
 
L’activitat comença amb el disseny d’uns envasos per part de l’alumnat. D’aquesta manera 
reflexionen sobre la informació que ha de portar l’etiqueta corresponent. Aquest taller tracta de 
la informació que faciliten les etiquetes i la seva importància en el moment d’adquirir un 
producte en funció de les pròpies necessitats. 
(informació extreta de la web de l’Escola del Consum) 
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ENTREGA INDIVIDUAL: 
 
Com a deures, l’alumnat haurà d’analitzar el text lliurat per l’Escola del Consum, amb l’eina de 
textos en núvol. Una de les propostes és WORDLE.  
 

 
Figura 11: Exemple de núvol 

(informació extreta del Ministerio de educación, cultura y deporte del Gobierno de España) 
 
A partir d’aquí, s’haurà de fer una interpretació i posterior reflexió de la importància de les 
paraules segons les seves dimensions al núvol. Sempre en relació a les transformacions 
tecnològiques. 
 
Com s’ha descrit anteriorment, l’activitat es lliurarà dins del termini establert corresponent al 
mateix dia de la sessió. 
 
 

5.5. El Parc de l’Espanya Industrial. 
 
Una de les visites consistirà conèixer la història del Parc de l’Espanya Industrial a partir de la 
utilització de webs 2.0, on l’alumnat podrà treballar el Tractament de la informació i la 
competència digital en un entorn físic com és el parc, on desenvoluparà la competència 
bàsica de Coneixement i la interacció amb el món físic: 

 

 
Figura 12: Parc de l’espanya industrial  

(extreta de www.barcelona.de) 
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TEMPORITZACIÓ:  
 

- 2 hores. 
 
MATERIAL: 
 

- Un telèfon mòbil amb connexió a internet per grup. 
- Activitat impresa. 
- Material per escriure. 
 
ACTIVITAT: 
 
L’alumnat s’ha de dividir en grups (formats des del primer dia del Treball de síntesi) i faran una 
gimcana a través del programa GEOCACHING, on estaran connectats a través de la connexió 
a internet d’un telèfon mòbil per grup. (El tractament de telèfons mòbils dins de les hores 
lectives, sempre amb l’acceptació del centre) 
 
Es tracta d’una activitat que consisteix en buscar un “tresor” que es troba amagat en un medi 
urbà (en aquest cas), mitjançant l’ajuda d’un GPS. El professorat serà l’encarregat de distribuir 
les pistes al llarg de tot el parc, i cada grup haurà de trobar-les per completar l’activitat. 
 
Cada pista els enviarà cap a una localització específica del parc, mitjançant la localització GPS. 
En el moment que trobin una pista, l’hauran de treure del pot senyalitzat, on a l’interior hi 
trobaran un codi QR que hauran d’escanejar amb el seu telèfon per poder obtenir unes 
indicacions que el portin fins a la segona pista. Així, fins que descobreixin l’última i completin la 
informació de l’activitat. En el moment de la finalització, hauran de comunicar-ho a un membre 
del professorat que es trobarà per la zona i apuntarà l’ordre de finalització de cada grup. 
 
Segons en l’ordre en que vagin completant la informació, tindran una puntuació extra a la nota 
final. 
 
El contingut que es treballarà i que és el que l’alumnat anirà trobant al llarg del 
desenvolupament del joc, és el següent: 
 

 Anàlisi d'un procés industrial proper. 

 Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 

 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

 Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi. 
 
ALTRES: 
 
Activitat d’ampliació: 
 
Com aquesta activitat presenta un temps variable d‘execució, ja que cada grup arribarà al punt 
final en diferents temps, es tindrà preparada una altra activitat que podran començar a 
destemps. Aquesta correspondrà a la matèria d’Educació Visual i Plàstica i consistirà en la 
representació gràfica d’uns motius constructius. 
 
 

5.6. Presentació treball final 
 

La defensa del treball final es realitzarà dins de l’hora de Tutoria, on es treballarà una reflexió 
final per a extreure conclusions del que s’ha aprés. Però la seva avaluació pertanyerà a 
l’avaluació de Tecnologies, per aquest motiu la incloem dins la matèria. 
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TEMPORITZACIÓ:  
 

- 1 hora. 
 
MATERIAL: 
 

- Portàtil. 
- Projector. 
- Pantalla per projectar. 
 
ACTIVITAT: 
 

L’última activitat consisteix en realitzar de manera grupal (mantenint els mateixos grups de 
treball), una presentació de tots els aspectes que s’han treballat al llarg del treball de síntesi, 
realitzant una conclusió final. Aquesta presentació s’haurà de fer mitjançant webs 2.0 i eines 
col·laboratives. En acabar, s’haurà de penjar a la plataforma de l’escola per a que sigui 
accessible per tots i potenciar el compartir la informació. 
 

 
6. CONCLUSIONS 

 
Les conclusions de la realització del treball són les següents: 

 El treball de síntesi permet treballar un tema en col·laboració amb departaments 
didàctics d’altres matèries i establir lligams. Evitar que l’alumnat atribueixi separacions 
entre les matèries assignant-li una continguts determinats. 
 

 Comporta molta feina a tot el personal docent, ja que s’han de coordinar diferents 
departaments didàctics per treballar per projectes. 
 

 El treball de síntesi comporta un estudi econòmic previ per crear un pressupost. S’ha 
de tenir en compte l’optimització dels recursos disponibles, garantint el seu acabament 
dins dels terminis fixats i amb el pressupost acordat. 
 

 Permet desenvolupar unes competències bàsiques, que en les sessions ordinàries no 
es poden fer, com la de Coneixement i la interacció amb el món físic. 
 

 Trenca amb la dinàmica de treball i activa al grup. 
 

 En el treball de síntesi permet treballar des d’un altre punt de vista els continguts que 
s’han donat a classe. 
 

 El centre docent en determina els continguts i dóna llibertat al centre i als departaments 
didàctics a confeccionar un contingut adequat als objectius que volen establir. 
 

 Escollir un tema tecnològic per fomentar la utilització de les eines TIC, ja que són 
aplicables a totes les matèries. 
 

 La combinació de metodologia variada en el treball de síntesi, provoca que un s’informi 
del ventall de tipologies que hi ha i conegui les avantatges i reflexioni sobre el treball 
que es realitza amb cadascun. 
 

 L’inconvenient de la realització d’aquest treball, ha sigut la no possibilitat d’aplicació en 
un centre, per veure els resultats i aplicar millores. 
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