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EL PROJECTE TECNOLÒGIC 
Vehicle construït amb materials reciclats i aprofitats 

 
 
1. Definició de la necessitat (context) 
 
Opció A: A finals de curs un amic nostre més petit celebrarà el seu aniversari, i aquest any 
volem fer-li un regal especial fabricat per nosaltres mateixos, hem pensat construir-li un cotxe 
de joguina amb moviment, però com que no disposem de diners per comprar material,  el farem 
amb materials reciclats i aprofitats de casa i de l’escola.    
 
Opció B: Els nens i joves que viuen a països del tercer món ho fan amb condicions molt 
precàries, el nostre Institut cada any ajuda aquests nens i joves fent una aportació de material 
escolar en algun país del tercer món a través d’una ONG. Aquest any, a més a més, l’Institut ha 
pensat que també els podrien fer arribar algunes joguines construïdes pels propis alumnes del 
centre. Així doncs demanen als alumnes de tercer d’ESO, la realització de vehicles de joguina 
amb moviment construïts amb materials reciclats i aprofitats de casa i de l’escola.    
 
El vehicle haurà de cabre dins d’una capsa de sabates, haurà de desplaçar-se mitjançant un 
sistema de transmissió que dissenyeu, i haurà de suportar el pes d’un llibre de lectura o llibreta 
DIN A5 al seu damunt.  
 
Abans de regalar el vehicle haurem de provar el seu funcionament, per això l’últim dia de 
classe, quan el tinguem acabat, realitzarem una cursa al pati de l’escola i observarem les 
característiques dels diferents vehicles que heu construït. 
 
 
2. Realització i desenvolupament del vehicle 
 
El projecte tecnològic el realitzarem en grups de dos alumnes durant el segon i el tercer 
trimestre. Dedicarem una sessió setmanal de classe de Tecnologies per desenvolupar el 
projecte tecnològic de la necessitat descrita, un vehicle construït amb materials reciclats i 
aprofitats.  
 
El projecte el desenvoluparem en dues fases, a grans trets es resumeixen de la següent 
manera: 
 
PRIMERA FASE: 
 - disseny del xassís del vehicle  
 - disseny del mecanisme de transmissió i circuit elèctric d’arrencada del motor 
 - realització i muntatge del xassís dissenyat 
 
SEGONA FASE: 
 - disseny de la carrosseria del vehicle 
 - disseny de la unió de la carrosseria amb el xassís 
 - realització i muntatge de la carrosseria dissenyada 
 
Cada una de les fases del projecte tecnològic la desenvoluparem seguint la seqüència lògica 
d’activitats definida pel procés tecnològic, que ja vam veure durant el primer trimestre.  
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Recordeu que aquesta seqüència lògica es subdivideix en la fase tecnològica i en la fase 
tècnica, detallades en l’esquema del procés tecnològic que es mostra tot seguit:  
 

NECESSITAT

DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI DEL 
PROBLEMA

ESTABLIR 
REQUERIMENTS

RECERCA 
D'INFORMACIÓ

CONCRETAR ELS 
REQUERIMENTS 
TÈCNICS

TROBAR 
POSSIBLES 
SOLUCIONS

SELECCIÓ 
D'UNA 
SOLUCIÓ

REDACTAR EL 
PROJECTE

CONSTRUCCIÓ

AVALUACIÓ

F
A
S
E
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E
C
N
O
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Ò
G
 I
C
A 
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A
S
E
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È
C
N
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C
A  

 

Esquema 1: Esquema del procés tecnològic 
 

Per a desenvolupar la fase tecnològica del vehicle i la redacció del projecte farem les sessions 
de classe a l’aula d’informàtica, utilitzarem el processador de text de Google Drive i 
l’Autosketch per a la realització de plànols i croquis. 
 

Per a la construcció del vehicle, farem les sessions al taller de tecnologia i anotarem el que fem 
cada dia a un diari de camp realitzat amb un bloc virtual. 
 

Durant el segon trimestre realitzarem la primera fase i durant el tercer trimestre la segona fase 
del vehicle. A finals de curs tindrem el vehicle acabat.  
 
3. Materials dels que disposem 
 
A cada grup se li facilitarà un motor elèctric de rang de treball entre 1,5 i 12 V, una pila de 9 V 
amb el seu portapiles i cable elèctric per a realitzar el vehicle. També es facilitaran les eines 
necessàries del taller de tecnologia. 
 

La resta de material necessari per a la realització del vehicle ha de ser aprofitat o reciclat de 
casa o de l’escola. Caldrà preguntar als pares o als professors si podeu agafar el material que 
voleu fer servir.  
 

Alguns exemples de material reciclat i aprofitat són: cartró, paper de diari, fusta, taps, gomes 
elàstiques, CDs, broquetes, clips, material d’oficina, etc. 
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4. Procés de treball i temporització 
 
PRIMERA FASE:  
 
Es seguirà el procés de treball descrit en aquesta taula: 
 

FASE Nº SESSIÓ 
/ AULA ACTIVITATS 

1. Xassís del vehicle 

Descripció  
i  

anàlisis del  
problema 

1 
Ordinària  

o 
Informàtica 

Definició de la necessitat (context) 
Recordatori del procés tecnològic  
Creació de grups de dos alumnes 
Procés de treball i temporització  
Anàlisis de la problemàtica i requeriments.  

Recerca 
d’informació 

2 
Informàtica 

Recerca de materials que podeu reciclar o aprofitar. 
Recerca d’informació (propietats de materials, vehicles 
existents, sistemes de transmissió).  
Cal que busqueu tot allò que creieu necessari per desenvolupar 
el xassís. 

3 
Ordinària o 
Informàtica 

Generar idees a partir de la informació obtinguda. Croquis i 
descripció 
Seleccionar una idea i validar pel professor/a 

4 
Informàtica 

Redactar el dossier del projecte amb Google Drive 
- Memòria descriptiva (processador de textos) 
- Llistat de materials emprats 
- Croquis i plànols (programa de disseny assistit) 
- Procediment a seguir  
- Assajos a realitzar 

5 
Informàtica 

Redactar el dossier del projecte amb Google Drive 
- Memòria descriptiva (processador de textos) 
- Llistat de materials emprats 
- Croquis i plànols (programa de disseny assistit) 
- Procediment a seguir  
- Assajos a realitzar 

A casa Acabar la redacció de la memòria (Punts del 1 al 5) 

Fa
se

 te
cn

ol
òg

ic
a 

Redacció 
Avantprojecte

Entregar dossier del projecte (Punts del 1 al 5) 6 
Informàtica Crear un bloc digital de camp (blogger o wordpress)  

7 
Taller 

Realitzar el xassís i anotar al bloc de camp 
- Construir suport mecanismes 
- Preparar mecanismes i sistema de transmissió 

8 
Taller 

Realitzar el xassís i anotar al bloc de camp 
- Muntar mecanismes al suport   
- Muntar eixos i rodes 

9 
Taller 

Realitzar el xassís i anotar al bloc de camp 
- Muntar mecanismes al suport 
- Muntar circuit elèctric 
Realitzar el xassís i anotar al bloc de camp 
 - Ajustar mecanismes i acabar de muntar 10 

Taller Comprovar el funcionament i anotar al bloc de camp 
- Analitzar els defectes per a millorar el funcionament 
Fer els ajustos necessaris per al correcte funcionament  i anotar 
al bloc de camp 11 

Taller Completar la memòria  
- Incorporeu allò que s’hagi trobat a faltar i les millores 
realitzades. 

Construcció  
i  

Bloc de camp

A casa Completar la memòria 
Entregar la memòria completa (inclou dossier del projecte i bloc 
de camp virtual) 

Fa
se

 tè
cn

ic
a 

Avaluació 12 
Taller Entregar el xassís per avaluació del funcionament segons 

rúbrica, autoavaluació i coavaluació del treball en equip 
 

Taula 2. PRIMERA FASE. Procés de treball  
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A cada sessió de classe es preveuen les activitats que cal realitzar, en cas que algun dia el 
grup no hagi tingut temps suficient per acabar les activitats de l’aula d’informàtica o no hagi 
assistit a classe, caldrà que el grup les acabi com a deures a casa per poder continuar la classe 
següent. 
 
En el cas de les sessions al taller de tecnologia, caldrà acordar un dia amb el professor per 
poder completar el projecte.  
 
No s’avaluaran els projectes no finalitzats.    
 
SEGONA FASE:  
 
Es seguirà el procés de treball descrit en aquesta taula: 
 

FASE Nº SESSIÓ 
/ AULA ACTIVITATS 

2. Carrosseria del vehicle 
Descripció  

i  
anàlisis del  
problema 
Recerca 

d’informació 

1 
Informàtica 

Anàlisis de la problemàtica i requeriments 
Recerca de materials que podeu reciclar o aprofitar. 
Recerca d’informació (propietats de materials, estructures 
resistents).   
Cal que busqueu tot allò que creieu necessari per desenvolupar 
la carrosseria. 

2 
Ordinària o  
Informàtica 

Generar idees a partir de la informació obtinguda. Croquis i 
descripció 
Seleccionar una idea i validar pel professor/a 

3 
Informàtica 

Redactar el dossier del projecte amb Google Drive 
- Memòria descriptiva (processador de textos) 
- Llistat de materials emprats 
- Pressupost / valoració econòmica (full de càlcul) 
- Croquis i plànols (programa de disseny assistit) 
- Procediment a seguir  
- Assajos a realitzar 

A casa Acabar la redacció de la memòria (Punts del 1 al 5) 

Fa
se

 te
cn

ol
òg

ic
a 

Redacció 
Avantprojecte

Entregar el dossier del projecte (Punts del 1 al 5) 4 
Taller Realitzar la carrosseria i anotar al bloc de camp 

- Preparar elements estructurals  

5 
Taller 

Realitzar la carrosseria i anotar al bloc de camp 
- Preparar elements estructurals 
- Muntar elements estructurals  

6 
Taller 

Realitzar la carrosseria i anotar al bloc de camp 
- Muntar elements estructurals 
- Verificar resistència de l’estructura 
- Unir les dues fases del projecte 
Fer els ajustos necessaris pel correcte funcionament i encaix de 
les dues fases i anotar al bloc de camp 7 

Taller Completar la memòria  
- Incorporar allò que s’hagi trobat a faltar i les millores 
realitzades. 

Construcció  
i  

Bloc de camp

A casa Completar la memòria 
Entregar la memòria completa (inclou dossier del projecte i bloc 
de camp virtual) 
Entregar el vehicle per avaluar el funcionament segons rúbrica, 
autoavaluació i coavaluació del treball en equip 

Fa
se

 tè
cn

ic
a 

Avaluació 
8 

Taller o 
pati Cursa de vehicles, anàlisis de les característiques dels vehicles 

que fan dependre la velocitat del disseny. 
 

Taula 3. SEGONA FASE. Procés de treball  
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5. Contingut del dossier del projecte 
 
La memòria o dossier del projecte l’haureu d’entregar per a cada una de les fases i haurà 

d’incloure tot el procés disseny i de construcció del vehicle amb materials reciclats i aprofitats, 

seguint els passos del procés tecnològic. Es realitzarà amb el processador de texts del 

programa lliure Google Drive de manera col·laborativa.  
 
Aquesta memòria haurà de contenir la següent informació: 
 
1. Anàlisi de la problemàtica i requeriments que es demanen 
Consisteix en identificar i descriure el problema que cal resoldre, proposant-se l’objectiu del 

projecte i les condicions inicials que ha de complir.  

Pot servir d’ajudar per a identificar i descriure el problema la resposta a les següents preguntes: 

a) Per a què ha de servir el que volem construir? Quina utilitat té? 

b) Com ha de funcionar el que necessitem? Quin principi de funcionament el regeix? 

c) Amb quins materials ha d’estar fet? Han de ser resistents o flexibles, durs o tous, s’han 

de poder mullar, el faran servir nens petits o adults, etc.? Tindrà molt de desgast per 

l’ús? 

d) On farem servir l’aparell: en un lloc que es pot mullar, molt calorós o fred, ha de ser 

accessible o no, al camp o dins de casa, etc.? 

e) Quina és la necessitat? Quin problema resol? 
 
2. Recerca d’informació 
Consisteix a recopilar informació que pugui ser necessària per al disseny i la construcció del 

projecte. S’ha de conèixer tot el que es pugui sobre la problemàtica proposada.  

En el cas de l’activitat, cal investigar sobre vehicles de joguina ja existents, com és el seu 

funcionament, quins són els seus components i els materials dels que estan fets. Per això cal: 

a) Cercar informació bibliogràfica (llibres, revistes, catàlegs, etc.) o visitar botigues o 

comerços especialitzats. 

b) Buscar informació relacionada amb el tema per Internet. 

c) Demanar opinió a companys, amics, pares o experts en el tema. 

d) Buscar materials existents al mercat, reciclats o que estiguin a l’abast de tothom. 

Tota aquesta informació cal recopilar-la, organitzar-la i destriar la informació que sigui rellevant 

per a la resolució del problema. Si cal es poden fer esquemes, resums o dibuixos de la 

informació trobada. 
 
3. Generació d’idees 
Consisteix a aportar una sèrie de solucions que inicialment poden semblar correctes.  

A partir de tota la informació recollida cal plantejar diferents solucions que han de cobrir les 

necessitats plantejades i complir els requeriments indicats i altres que puguin sorgir. Per a cada 

solució plantejada feu una petita explicació o dibuix que mostri com funcionaria, quins materials 

utilitzaria. Intenteu utilitzar materials reciclats que tingueu al vostre abast.  

En aquest punt és molt important que us deixeu portar per la vostra imaginació i creativitat. 
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4. Tria de la solució 
De les possibles solucions exposades a l’apartat anterior cal triar-ne una per la seva realització, 

valorant els avantatges i inconvenients de cada idea.  

L’elecció s’ha de basar en uns criteris objectius que bàsicament responen a l’anàlisi de les 

següents premisses: 

a) És la solució que millor cobreix la necessitat plantejada i els requeriments indicats? 

b) Analitza la seva viabilitat tècnica. És a dir, disposem o podem disposar fàcilment dels 

materials necessaris i de les eines per la seva construcció? 

c) Analitza la seva viabilitat econòmica. És a dir, el cost que té ens el podem permetre? En 

el nostre cas no vendrem la joguina perquè la regalarem a un amic o la donarem a una 

ONG, però imaginat que fos un prototip i l’haguéssim de vendre. Podrem vendre la nostra 

joguina a un preu que ens cobreixi els costos de fabricació? 

d) Es pot realitzar en el temps adjudicat? 

e) Produirà efectes no desitjats? 

Indiqueu la solució escollida, feu una breu descripció i raoneu el perquè l’heu triada. Feu un 

dibuix per ajudar-vos amb l’explicació. 

Un cop escollida la millor solució, expliqueu-li al vostre professor/a per tal que us validi la 

solució escollida, i poder continuar el procés de redacció del projecte.  
 

5. Redacció del dossier del projecte 
Un cop validada la solució a seguir, s’ha de redactar un dossier per tal de desenvolupar 

prèviament tota la informació necessària per a la seva construcció. 

Aquest dossier ha de contenir la següent informació: 

a) Memòria descriptiva 

Cal redactar la utilitat de l’objecte, per a què serveix i quin és el seu funcionament. Cal 

indicar les seves característiques més rellevants i explicar el per què del disseny creat.  

b) Llistat de materials emprats 

Es detallaran tots el materials que han estat necessaris per a la fabricació del vehicle, així 

com les quantitats necessàries de cadascun en la unitat corresponent. També cal indicar si 

es requereixen altres materials especials com coles, pintures, vernissos, aigua, soldadures, 

entre d’altres. Es poden fer servir una taula com la que s’indica: 
 

           Taula 4. Materials necessaris 

UNITAT MATERIAL QUANTITAT 
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c) Pressupost / valoració econòmica en full de càlcul  

(només es realitzarà en la segona fase, però es contemplarà el material de les dues fases, 

és a dir, tot el material necessari per a construir el vehicle ) 

S’haurà de calcular el cost de l’òrgan construït en funció del tipus de materials que s’han fet 

servir i les seves quantitats. Per realitzar aquest càlcul s’ha de confeccionar una taula com 

la que s’indica: 

 

      Taula 5. Pressupost 

UNITAT MATERIAL QUANTITAT PREU 
UNITARI 

PREU 
TOTAL 

     
     
     
     

Import dels materials sense IVA  
Import IVA  

Import total dels materials amb IVA  
 

 

d) Croquis i plànols 

Caldrà presentar els plànols necessaris per entendre i poder construir el vehicle dissenyat.  

Es realitzaran amb AutoSketch. 

Com a mínim haurà d’haver els següents: 

  

 Primera fase - Xassís 

 · Plànol 1: alçat del xassís del vehicle 

 · Plànol 2: planta del xassís del vehicle 

 · Plànol 3(opcional): peces de reforç i altres peces.  

 

 Segona fase -Carrosseria 

 · Plànol 1: alçat de la carrosseria del vehicle 

 · Plànol 2: planta de la carrosseria del vehicle 

 · Plànol 3(opcional): fusió del xassís i de la carrosseria del vehicle 

 

Es dibuixarà a escala real (1:1) i s’hauran d’incloure totes les mesures i tota la informació 

necessària per a que una altra persona pugui construir el projecte. Tots els plànols hauran 

de portar caixetí, indicant el nom del plànol, l’escala a la que esta realitzat, i els noms dels 

autors . Vegeu exemple a la pàgina següent. 
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Exemple de com han de quedar els croquis i plànols 
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e) Procediment a seguir 

Cal fer un llistat per ordre d’execució dels passos que s’hauran de  seguir, és a dir del 

procés de muntatge, per tal de realitzar la construcció de la solució triada. També es farà 

una relació de les eines emprades per a cada tasca. 

 

f) Assajos a realitzar 

Elaborar una llista de tests o assajos que es realitzaran per tal de verificar que la solució 

funciona i compleix tots els requeriments indicats. Resumiu les dades obtingudes fent servir 

una taula com la que s’indica: 

 
      Taula 6. Assajos a realitzar 

Nº TEST DESCRIPCIÓ RESULTAT 
ESPERAT 

RESULTAT 
OBTINGUT 

    
    
    
    

 

 

6. Realització del projecte / bloc virtual de camp 
Ara es tracta de construir la solució proposada a partir del dossier redactat en el punt anterior. 

Durant la realització de la solució caldrà prendre nota en el diari de camp de tot allò que es 

realitza per posteriorment revisar i ampliar el dossier inicial amb la informació que s’obté de la 

construcció real del projecte. El diari de camp es realitzarà en formà de bloc virtual, on després 

de cada sessió de taller caldrà anotar les feines realitzares amb una entrada al bloc.  

Les coses a tenir en compte pel diari de camp són: 

 

a) Eines emprades i mesures de seguretat 

Es detallaran les eines que s’han fet servir al llarg del procés de muntatge,  indicant els 

riscos potencials en la utilització de cadascuna d’elles, així com els equips de protecció 

personal (EPIs) que s’han fet servir en cada cas. Elaboreu una taula com aquesta: 

  
       Taula 7. Eines emprades i mesures de seguretat 

EINA RISCOS POTENCIALS EPIS UTILITATS 
   
   
   
   

 RISCOS 
b) Procés de muntatge 

Es detallaran de forma seqüencial tots els passos necessaris per a la realització del 

muntatge del vehicle. Per això, es confeccionarà una taula com la següent: 
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       Taula 8. Procés de muntatge 

PAS TASCA PLÀNOL EINES OBSERVACIONS 
     
     
     
     

 

c) Realització dels assajos proposats en el dossier 

Un cop feta la construcció de la solució cal realitzar els tests o assajos que es van proposar 

en el dossier i veure si funciona i compleix tots els requeriments. 

S’han d’anotar tots els resultats obtinguts. 

 

d) Revisió i ampliació del dossier 

Amb la realització pràctica cal revisar i ampliar el dossier amb la nova informació que s’ha 

obtingut. 

 
7. Avaluació del procés 
 
En aquest punt cal analitzar tot el procés com ha anat, tant els aspectes negatius com els 

positius. Per ajudar a la reflexió es poden respondre a aquestes preguntes: 

a. Va ser suficient la recerca realitzada? Ens va ajudar a la generació d’idees per a la 

solució? 

b. Vam tenir en compte tots els requeriments indicats en la proposta triada? Cobreix la 

necessitat indicada? 

c. Els plànols han estat correctes? Hem tingut cap problema durant la construcció per tenir 

uns plànols incorrectes o poc detallats? 

d. Els materials ens han permès treballar amb facilitat? Han estat fàcils de  trobar? Han 

sigut econòmics? Ens ha faltat algun material durant la construcció que no vam indicar en 

la llista inicial? 

e. S’ha disposat a l’aula de tecnologia de totes les eines necessàries per treballar? Hem 

necessitat alguna eina de la que no disposàvem? 

f. Els passos a seguir per realitzar la construcció eren correctes o ens n'ha faltat algun? 

g. Quins problemes ens hem trobat durant la construcció i com els hem resolt? 

h. Quins encerts hem tingut que ens han facilitat la feina? 

i. La construcció realitzada ha passat tots els assajos proposats? Els resultats dels assajos 

han estat els esperats? 
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EL PROJECTE TECNOLÒGIC 
Vehicle construït amb materials reciclats i aprofitats 

 
MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI PER AL DOCENT 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 
El present projecte tecnològic a desenvolupar a l’aula de tecnologia i en algunes sessions a 
l’aula d’informàtica, integra tots els continguts curriculars del bloc dels projectes tecnològics, i 
incorpora alguns del bloc d’estructures, màquines i mecanismes i del bloc de les 
comunicacions, que corresponen a la matèria de Tecnologies de tercer d’ESO, segons el 
Decret de Currículum 147/2003 de 26 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. 
 
El projecte consisteix en desenvolupar les fases del procés tecnològic per dissenyar el prototip 
d’un vehicle de joguina construït amb materials reciclats i aprofitats, de dimensions semblants a 
una capsa de sabates. Aquest està format per un xassís que incorpora un mecanisme per a la 
transmissió de moviment del motor elèctric a les rodes motrius del vehicle i un circuit elèctric 
senzill. A més també es dissenya i es construeix la carrosseria de protecció del mecanisme i 
resistent, per suportar el transport d’una càrrega.     
 
Els objectius que es pretenen aconseguir amb la realització del projecte són els següents:  
 

O1 
Desenvolupar un projecte tecnològic per donar resposta a una necessitat 
plantejada, passant per la recerca d'informació, el disseny, la planificació, el 
desenvolupament i l'avaluació d'aquesta solució.   

O2 Triar els materials més adequats per a dissenyar el vehicle, tenint en compte 
la possibilitat de reciclar i aprofitar materials i les seves propietats.  

O3 Utilitzar programes de dibuix per representar objectes i realitzar croquis 
utilitzant correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 

O4 Aplicar la metodologia de treball del projecte tecnològic.  
O5 Dissenyar i construir un mecanisme per a transmetre el moviment. 
O6 Dissenyar i construir una estructura resistent per transportar càrregues. 
O7 Muntar un circuit elèctric senzill 
O8 Utilitzar les eines adequades del taller per a treballar cada material 
O9 Seguir les normes de prevenció de riscs al taller de tecnologia 

O10 Utilitzar un processador de texts per a presentar documents, memòries i 
treballs 

O11 Publicar el diari de camp en un bloc virtual 
O12 Desenvolupar habilitats socials amb el treball en grup  

Taula 1: Objectius propis del projecte integrador 
 
 
 
2. COMPETÈNCIES TREBALLADES 

 
El present projecte posa en moviment les vuit competències bàsiques de l’educació secundària 
obligatòria. Essent així un projecte transversal.  
   

CB1 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
L’alumnat haurà de comunicar-se amb el grup per a realitzar el projecte tecnològic, haurà 
de redactar el projecte mitjançant eines TIC d’editar textos i de dibuix, també haurà de 
publicar, en un bloc, el dossier de camp.  
 
 

CB2 Competència artística i cultural 
Principalment es desenvoluparà la part de la competència artística alhora de dissenyar el 
projecte i escollir els materials més adients. 
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CB3 Competència en el tractament de la informació i competència digital  
L’alumnat utilitzarà diferents programes informàtics per a realitzar el seu projecte tecnològic, 
des de processadors de textos, programes de disseny, per a la recerca d’informació, 
publicacions en un bloc, etc.  
 

CB4 Competència matemàtica 
L’alumnat es trobarà amb la necessitat de resoldre petits càlculs matemàtics per dur a 
terme la construcció del projecte tecnològic, així com prendre mesures, dibuixar figures 
geomètriques, acotar, escalar els dibuixos, etc...  
 

CB5 Competència d’aprendre a aprendre 
Els alumnes hauran d’aprendre a resoldre els problemes que se’ls plantegin mentre 
desenvolupen el projecte, mitjançant la capacitat de mobilitzar els seus coneixements previs 
i desenvolupar el seu raonament. 
 

CB6 Competència d’autonomia i iniciativa personal 
Aquesta competència es treballarà fent adquirir responsabilitats a l’alumnat, i donant prou 
llibertat perquè prenguin decisions i es plantegin assolir objectius propis.  
 

CB7 Competència del coneixement i interacció amb el món físic 
L’alumnat s’adonarà que qualsevol objecte que els envolta, per senzill que sigui, ha passat 
per un procés tecnològic com el que estan desenvolupant. 
 

CB8 Competència social i ciutadana 
Aquesta competència es desenvoluparà a través del treball en equip per a realitzar el 
projecte, aprenent a expressar-se i a escoltar-se per afrontar la convivència i resoldre els 
conflictes que puguin sorgir. 
 

Taula 2: Competències bàsiques treballades amb el projecte integrador  
 
 
 
3. TEMPORITZACIÓ 
 
El present projecte, vehicle construït amb materials reciclats i aprofitats, està pensat per ser 
desenvolupat durant tot un curs escolar, ja que mobilitza una gran part dels continguts 
curriculars del decret. Aquest s’ha dividit en dues fases per a la seva realització. Cada una de 
les fases s’han desenvolupat seguint la seqüència lògica d’activitats definida pel procés 
tecnològic. 
 
El projecte s’inicia al segon trimestre, quan els alumnes ja tenen uns coneixements previs 
adquirits en cursos anteriors i en el primer trimestre de tercer d’ESO, i es finalitza a finals del 
tercer trimestre.  
 
S’ha temporitzat el curs de manera que una sessió a la setmana (desdoblada), del segon i 
tercer trimestre, es dedica a realitzar el projecte tecnològic amb la meitat de la classe, i l’altre 
sessió de la setmana es realitza amb tot el grup classe a l’aula ordinària.  
 
La seqüenciació d’aquest projecte consta de 12 sessions al segon trimestre i 8 en el tercer 
trimestre.   
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FASE Nº SESSIÓ 
/ AULA ACTIVITATS TEMPS 

PREVIST 
1. Xassís del vehicle 

Explicació de la necessitat, que poden fer els 
alumnes per solucionar-la. 
Anunciar les dues fases, i explicar en que consisteix 
la primera.  
Breu recordatori del procés tecnològic 

30’ 

Creació de grups de dos alumnes 10’ 

Descripció  
i  

anàlisis del  
problema 

1 
Ordinària  

o 
Informàtica Anàlisis de la problemàtica i requeriments per part de 

l’alumnat.  
Resoldre dubtes i aclariments 

20’ 

Mostrar vehicle d’exemple 10’ 
L’alumnat ha de pensar quins materials poden reciclar 
o aprofitar. 
Recerca d’informació (propietats de materials, 
vehicles existents, sistemes de transmissió).  
Els alumnes buscaran tot allò que creguin necessari. 

40’ Recerca 
d’informació 

2 
Informàtica 

Introducció al Google Drive 10’ 
Generació d’idees a partir de la informació obtinguda. 
Croquis i descripció 40’ 3 

Ordinària o 
Informàtica Selecció d’una idea i validació del professor/a 20’ 

Nocions bàsiques per utilitzar el Google Drive 15’ 

4 
Informàtica 

Redacció del dossier del projecte amb Google Drive 
- Memòria descriptiva (processador de textos) 
- Llistat de materials emprats 
- Croquis i plànols (programa de disseny assistit) 
- Procediment a seguir  
- Assajos a realitzar 

45’ 

Redacció del dossier del projecte amb Google Drive 
- Memòria descriptiva (processador de textos) 
- Llistat de materials emprats 
- Croquis i plànols (programa de disseny assistit) 
- Procediment a seguir  
- Assajos a realitzar 

45’ 5 
Informàtica 

Introducció als blocs virtuals.  Aspectes generals 15’ 
A casa Acabar redacció de la memòria (Punts del 1 al 5) - 

Fa
se

 te
cn

ol
òg

ic
a 

Redacció 
Avantprojecte 

Entrega dossier del projecte (Punts del 1 al 5) 5’ 6 
Informàtica Creació d’un bloc digital de camp (blogger o 

wordpress)  55’ 

7 
Taller 

Realització del xassís i anotar al bloc de camp 
- Construir suport mecanismes 
- Preparar mecanismes i sistema de transmissió 

60’ 

8 
Taller 

Realització del xassís i anotar al bloc de camp 
- Muntar mecanismes al suport   
- Muntar eixos i rodes 

60’ 

9 
Taller 

Realització del xassís i anotar al bloc de camp 
- Muntar mecanismes al suport 
- Muntar circuit elèctric 

60’ 

Realització del xassís i anotar al bloc de camp 
 - Ajustar mecanismes i acabar de muntar 30’ 10 

Taller Comprovar el funcionament i anotar al bloc de camp 
- Analitzar els defectes per a millorar el funcionament 30’ 
Fer els ajustos necessaris per al correcte 
funcionament  i anotar al bloc de camp 30’ 

11 
Taller Completar la memòria  

- Incorporar allò que s’hagi trobat a faltar i les millores 
realitzades. 

30’ 

Construcció  
i  

Bloc de camp 

A casa Completar la memòria  - 
Entrega de la memòria completa (inclou dossier del 
projecte i bloc de camp virtual) 10’ 

Fa
se

 tè
cn

ic
a 

Avaluació 12 
Taller Entrega del xassís per avaluació del funcionament 

segons rúbrica, autoavaluació i coavaluació del treball 
en equip 

50’ 
 
 

Taula 3. PRIMERA FASE. Fases de desenvolupament i temporització prevista 
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FASE Nº SESSIÓ 
/ AULA ACTIVITATS TEMPS 

PREVIST 
2. Carrosseria del vehicle 

Descripció  
i  

anàlisis del  
problema 

Explicar en que consisteix la segona fase. 
Anàlisis de la problemàtica i requeriments per part de 
l’alumnat.  
Resoldre dubtes i aclariments 

30’ 

Recerca 
d’informació 

1 
Informàtica L’alumnat ha de pensar quins materials poden reciclar 

o aprofitar. 
Recerca d’informació (propietats de materials, 
estructures resistents).  
Els alumnes buscaran tot allò que creguin necessari. 

30’ 

Generació d’idees a partir de la informació obtinguda. 
Croquis i descripció 40’ 2 

Ordinària o  
Informàtica Selecció d’una idea i validació del professor/a 20’ 

3 
Informàtica 

Redacció del dossier del projecte amb Google Drive 
- Memòria descriptiva (processador de textos) 
- Llistat de materials emprats 
- Pressupost / valoració econòmica (full de càlcul) 
- Croquis i plànols (programa de disseny assistit) 
- Procediment a seguir  
- Assajos a realitzar 

60’ 

A casa Acabar redacció de la memòria (Punts del 1 al 5) - 

Fa
se

 te
cn

ol
òg

ic
a 

Redacció 
Avantprojecte 

Entrega dossier del projecte (Punts del 1 al 5) 5’ 4 
Taller Realització de la carrosseria i anotar al bloc de camp 

- Preparar elements estructurals  55’ 

5 
Taller 

Realització de la carrosseria i anotar al bloc de camp 
- Preparar elements estructurals 
- Muntar elements estructurals  

60’ 

6 
Taller 

Realització de la carrosseria i anotar al bloc de camp 
- Muntar elements estructurals 
- Verificar resistència de l’estructura 
- Unir les dues fases del projecte 

60’ 

Fer els ajustos necessaris pel correcte funcionament i 
encaix de les dues fases i anotar al bloc de camp 30’ 

7 
Taller Completar la memòria  

- Incorporar allò que s’hagi trobat a faltar i les millores 
realitzades. 

30’ 

Construcció  
i  

Bloc de camp 

A casa Completar la memòria - 
Entrega de la memòria completa (inclou dossier del 
projecte i bloc de camp virtual) 5’ 
Entrega del vehicle per avaluació del funcionament 
segons rúbrica, autoavaluació i coavaluació del treball 
en equip 

10’ 

Fa
se

 tè
cn

ic
a 

Avaluació 
8 

Taller o 
pati Cursa de vehicles, anàlisis de les característiques 

dels vehicles que fan dependre la velocitat del 
disseny. 

45’ 

Taula 4. SEGONA FASE. Fases de desenvolupament i temporització prevista 
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4. INDICACIONS GENERALS PER A L’AVALUACIÓ 
 
El projecte tecnològic a desenvolupar representa un 50% de la nota total del segon i tercer 
trimestre. I es subdivideix en els següents apartats:  
 

Activitat  
d’avaluació 

Tipus de 
continguts 

Percentatge del 
projecte 

1. Ús correcte de les eines i 
respectar les normes de 

seguretat al taller 
Actituds 10% 

2. Dossier del projecte 
tecnològic 

Conceptes i 
procediments 30% 

3. Construcció del projecte Procediments 30% 

4. Bloc virtual de camp Procediments 20% 
5. Autoavaluació i 

Coavaluació del treball en 
equip 

Actituds 10% 

TOTAL 100% 
                                                                       Taula 5. Percentatges d’avaluació 

 
 
Per cada activitat d’avaluació s’ha realitzat una rúbrica com a instrument d’avaluació per poder 
ser avaluat. 
 
S’utilitzaran les mateixes rúbriques per la primera i la segona fase.  
 
 

1. Ús correcte de les eines i respectar les normes de seguretat al taller 

Criteri Satisfactori 
(3 punts) 

Acceptable 
(2 punts) 

Millorable 
(1 punts) 

Ús de les eines 
35% 

S’utilitza cada eina per 
a la seva funció 
especifica. 

Poques vegades 
utilitza les eines per a 
funcions no 
apropiades. 

Sovint s’utilitzen les 
eines per a funcions no 
apropiades.  

Ordre del taller 
30% 

Sempre deixa el seu 
tros de treball net i 
ordenat. Torna totes 
les eines al seu lloc. 

Poques vegades cal 
demanar-li que deixi el 
seu tros de treball net i 
ordenat o que torni les 
eines al seu lloc. 

Sovint cal demanar-li 
que deixi el seu tros de 
treball net i ordenat o 
que torni les eines al 
seu lloc. 

Normativa de 
seguretat  
35% 

Sempre respecta la 
normativa de seguretat 
i les ordres  

Poques vegades cal 
cridar-li l’atenció 
perquè no respecta la 
normativa de seguretat 
i les ordres  

Sovint cal cridar-li 
l’atenció perquè no 
respecta la normativa 
de seguretat i les 
ordres  

Taula 6. Rúbrica d’ús correcte de les eines i del taller    
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2. Dossier del projecte (memòria) 

Criteri Satisfactori 
(3 punts) 

Acceptable 
(2 punts) 

Millorable 
(1 punts) 

Aspecte formal 
5% 

El document conté 
portada, índex i 
numeració de 
pàgines. 

El document només li 
manca un aspecte 
formal: portada, índex 
o numeració de 
pàgines 

El document li 
manquen dos o tres 
dels aspectes formals: 
portada, índex o 
numeració de pàgines. 

Format de la 
presentació 
5% 

El document, en 
general, no presenta 
faltes d’ortografia i hi 
ha uniformitat en el 
format del text i les 
imatges.  

El document presenta 
poques faltes 
d’ortografia i hi ha 
uniformitat en el 
format del text i les 
imatges. 

El document  presenta 
moltes faltes 
d’ortografia o no hi ha 
uniformitat en el format 
del text i les imatges. 

Anàlisi de la 
problemàtica i 
requeriments 
que es demanen 
5% 

S’identifica el 
problema i es detallen 
les condicions inicials 

S’identifica el 
problema, però es 
detallen les condicions 
inicials de manera 
supèrflua.  

No s’identifica el 
problema o no es 
detallen les condicions 
inicials 

Recerca 
d’informació 
10% 

S’adjunta informació 
suficient, prèvia 
discriminació,  i 
s’indica la seva 
procedència.  

S’adjunta informació 
suficient, no sempre 
prou discriminada, o 
es desconeix la 
procedència. 

La informació 
adjuntada és insuficient 
i no s’ha discriminat la 
informació no rellevant. 

Generació 
d’idees 
10% 

S’han generat i 
explicat breument 
tres o més idees 

S’han generat i 
explicat breument 
dues idees 

S’ha generat dues 
idees però no s’han 
explicat. 

Tria de la 
solució 
5% 

Es justifica la solució 
escollida i 
s’acompanya amb un 
dibuix senzill 

Es justifica la solució 
escollida però no 
s’acompanya amb un 
dibuix senzill 

No es justifica la 
solució escollida 

Redacció del 
dossier del 
projecte 
10% 

El dossier conté tots 
els apartats i són 
correctes.  

El dossier conté tots 
els apartats, però n'hi 
ha algun poc 
desenvolupat o 
incomplet. 

Al dossier li manca 
algun apartat. 

Documentació 
gràfica del 
projecte 
20% 

S’inclouen els plànols 
necessaris per definir 
el projecte i són 
correctes. 

S’inclouen els plànols 
necessaris per definir 
el projecte amb 
lleugers errors gràfics. 

Manca algun plànol 
necessari per definir el 
projecte. 

Documentació 
escrita del 
projecte 
20% 

Es descriuen tots els 
passos a seguir i tot 
el material necessari 
per desenvolupar el 
projecte 

Es descriuen gairebé 
tots els passos a 
seguir i tot el material 
necessari per 
desenvolupar el 
projecte 

Manca descriure 
alguns passos a seguir 
fonamentals o manca 
el llistat de material 
necessari per 
desenvolupar el 
projecte. 

C
O

N
TI

N
G

U
T 

Avaluació del 
procés 
10% 

S’ha analitzat el 
procés detectant 
aspectes positius i a 
millorar. 

S’ha analitat el procés 
només detectant 
aspectes positius o a 
millorar. 

No s’ha analitat el 
procés. 

Taula 7. Rúbrica del dossier del projecte  
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3. Construcció del projecte 

Criteri Satisfactori 
(3 punts) 

Acceptable 
(2 punts) 

Millorable 
(1 punts) 

Condicions prèvies 
10% 

El projecte s’adequa a 
les mides definides i 
s’adequa a la memòria. 

El projecte no respecta 
les mides definides, però 
en general s’adequa a la 
memòria. 

El projecte ha sofert 
modificacions 
respecte a la 
memòria. 

Disseny i creativitat 
10% 

El disseny del projecte 
és original i diferent als 
exemples mostrats 

El disseny del projecte 
incorpora algunes 
modificacions respecte 
als exemples mostrats 

El disseny del projecte 
reprodueix els 
exemples mostrats 

Aspecte d’acabat 
20% 

S’ha tingut cura dels 
materials i el projecte 
es veu ben acabat i 
polit 

No s’ha tingut prou cura 
dels materials i el 
projecte es veu acabat 
però no gaire polit 

No s’ha tingut prou 
cura dels materials i 
el projecte es veu 
inacabat i poc polit 

Aprofitament i 
reciclatge de 
materials  
20% 

Tots els materials 
utilitzats són reciclats o 
aprofitats. 

La majoria del material 
utilitzat és reciclat o 
aprofitat. 

Hi ha més material 
nou que no pas  
reciclat o aprofitat. 

Funcionament 10% 
(xassís – mecanisme i 
circuit) 
(carrosseria – resistència)  

El vehicle funciona 
correctament. 

El vehicle funciona, però 
cal ajustar-lo sovint. 

El vehicle no està 
acabat o no funciona. 

Metodologia de 
treball  
10% 

S’han seguit tots els 
passos ordenadament 
seguint el pla concebut 
per a construir el 
projecte. 

Algun pas s’ha realitzat 
de manera desordenada 
segons el pla concebut 
per a construir el 
projecte. 

No s’ha seguit l’ordre 
del pla concebut per 
a construir el 
projecte. 

Aprofitament del 
temps al taller  
10% 

El projecte s’ha 
finalitzat en el temps 
establert. 

El projecte s’ha finalitzat 
en el temps establert, 
però s’ha necessitat 
sessions extres (patis). 

El projecte no s’ha 
finalitzat en el temps 
establert. 

Funcionament del 
grup  
10% 

El grup s’ha coordinat i 
organitzat molt bé 

El grup s’ha coordinat i 
organitzat bé 

El grup s’ha coordinat 
i organitzat poc 

Taula 8. Rúbrica de la construcció del projecte  
 
 

4. Bloc virtual de camp 

Criteri Satisfactori 
(3 punts) 

Acceptable 
(2 punts) 

Millorable 
(1 punts) 

Aspecte del bloc 
15% 

El bloc està organitzat i 
ordenat  El bloc no està prou 

organitzat ni ordenat 

Ortografia 
15% 

El bloc, en general, no 
presenta faltes 
d’ortografia 

El bloc presenta 
poques faltes 
d’ortografia 

El bloc presenta 
moltes faltes 
d’ortografia 

Número d’entrades 
al bloc 
20% 

Com a mínim hi ha una 
entrada cada setmana. 

Com a mínim hi ha una 
entrada cada setmana, 
però no combinades 
entre els dos 
components del grup. 

No hi ha entrada al 
bloc cada setmana.  

Contingut 
50% 

Cada entrada del bloc 
descriu correctament 
les tasques realitzades 
i el material utilitzat. 

El 80% de les entrades 
del bloc descriuen 
correctament les 
tasques realitzades i el 
material utilitzat. 

Les entrades del bloc 
no descriuen 
correctament les 
tasques realitzades o 
el material utilitzat. 

Taula 9. Rúbrica del Bloc virtual de camp 
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5a. Autoavaluació del treball en equip 

Criteri Satisfactori 
(3 punts) 

Acceptable 
(2 punts) 

Millorable 
(1 punts) 

Cooperació  
25% 

He participat 
activament aportant 
idees i fent 
observacions molt 
interessants per 
aconseguir uns 
resultats òptims 

He participat aportant 
idees i he fet 
observacions 
oportunes. 

He participat poc i no 
he aportat gaires 
idees. 

Implicació amb el 
projecte tecnològic 
25% 

He treballat i participat 
en totes les parts del 
projecte tecnològic i 
conec el que inclou 
cada un d’elles perquè 
ho he revistat de 
manera global. 

He treballat i participat 
en totes les parts del 
projecte tecnològic 
però no conec la 
totalitat del que inclou 
cada una d’elles. 

No he treballat en 
algun apartat del 
projecte tecnològic i no 
conec què inclou. 

Responsabilitat 
Individual  
25% 

Sempre he fet la part 
de la feina que tenia 
assignada. Mai calia  
recordar-m’ho. 

Normalment he fet la 
feina que em 
pertocava. Poques 
vegades calia 
recordar-m'ho. 

Calia recordar-me 
sovint que havia de fer 
la feina. Molt poques 
vegades he fet la feia 
de manera autònoma 

Presa de decisions 
25% 

Escolto els companys, 
argumento les meves 
opinions i valoro les 
dels altres. 

Escolto els companys i 
proposo alternatives. 

Escolto i accepto el 
que diuen els 
companys 

Taula 10. Rúbrica d’autoavaluació del treball en grup 
 
 

5b. Coavaluació del treball en equip 

Criteri Satisfactori 
(3 punts) 

Acceptable 
(2 punts) 

Millorable 
(1 punts) 

Cooperació  
25% 

Ha participat 
activament aportant 
idees i fent 
observacions molt 
interessants per 
aconseguir uns 
resultats òptims 

Ha participat aportant 
idees i ha fet 
observacions 
oportunes. 

Ha participat poc i no 
ha aportat gaires 
idees. 

Implicació amb el 
projecte tecnològic 
25% 

Ha treballat i participat 
en totes les parts del 
projecte tecnològic i 
coneix el que inclou 
cada un d’elles perquè 
ho ha revistat de 
manera global. 

Ha treballat i participat 
en totes les parts del 
projecte tecnològic 
però no coneix la 
totalitat del que inclou 
cada una d’elles. 

No ha treballat en 
algun apartat del 
projecte tecnològic i no 
coneix què inclou. 

Responsabilitat 
Individual  
25% 

Sempre ha fet la part 
de la feina que tenia 
assignada. Mai calia  
recordar-li. 

Normalment ha fet la 
feina que li pertocava. 
Poques vegades calia 
recordar-li. 

Calia recordar-li sovint 
que havia de fer la 
feina. Molt poques 
vegades ha fet la feia 
de manera autònoma. 

Presa de decisions 
25% 

Escolta els companys, 
argumenta les seves 
opinions i valora les 
dels altres. 

Escolta els companys i 
proposa alternatives. 

Escolta i accepta el 
que diuen els 
companys 

Taula 11. Rúbrica de coavaluació del treball en grup 
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5. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
Aquest projecte permet adaptar-se fàcilment a la diversitat de l’aula, tant per a l’alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge com per l’alumnat amb moltes capacitats intel·lectuals, donat que es 
tracta d’un projecte molt obert i que ofereix múltiples solucions de vehicles, de més senzills i de 
més complexos.  
 
La major dificultat d’aquest projecte és troba en el disseny del xassís per a fixar el sistema de 
transmissió de la primera fase, i que aquest es representi en dues dimensions. Una manca de 
la capacitat espacial pot dificultar molt aquesta tasca de disseny. En els alumnes que es detecti 
aquesta dificultat en la capacitat espacial, se’ls simplificarà aquesta fase de disseny, facilitant-
los l’esquema d’un xassís, i que només l’hagin de representar amb el programa de disseny 
assistit.  
 
L’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals, pot incorporar al seu vehicle, tots aquells elements 
que es pugui imaginar i que compleixin els requeriments inicials del projecte, com per exemple 
poden dissenyar un mecanisme que permeti vàries relacions de transmissió.  
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6. POSSIBLES SOLUCIONS 
 
El projecte pot tenir solucions diverses que compleixen els requisits definits. A les fotografies 1 i 
2 es pot veure el resultat d’una possible solució de cada una d’aquestes fases. 

 
 

             
    FOTO 1: Xassís del vehicle (1a Fase)                FOTO 2: Carrosseria del vehicle (2a Fase) 
 
 
En aquest cas s’ha construït el xassís amb cartró ploma, el sistema de transmissió el forma un 
tren de politges de cartró ploma i amb gomes elàstiques com element de transmissió, disposa 
de tres rodes formades amb CDs, dues d’elles unides a l’eix moriu del vehicle, broquetes coma 
eixos de gir, circuit elèctric amb motor, bateria de 9 V i interruptor d’arrencada i aturada format 
amb un clip i dues xinxetes. La carrosseria s’ha construït amb palletes de beure refresc de dos 
colors unides amb cola termoplàstica. 
 
Finalment la unió de les dues fases permet completar el vehicle, a la fotografia 3 es pot veure el 
resultat final. 
 

 
FOTO 3: Vehicle acabat (1a Fase+2a Fase) 
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7. WEBGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
 
 
Catàleg de material didàctic electrònic FADISEL [en línea] [consultat 24 maig 2013] Disponible 
a Internet: http://fadisel.cat/m_cebekit.aspx 
 
Catàleg de material didàctic electrònic 2012-2013 MICRO-LOG [en línea] [consultat 24 maig 
2013] Disponible a Internet: http://www.microlog.net/jml4/index.php/catalogos/visualizar  
 
 
Blocs de cotxes de joguina: 
 
http://tecnobloc.wordpress.com/category/maquines-i-mecanismes/ 
 
http://www.xtec.cat/centres/a8019411/activitats/cotxe_solar/cotxe_solar.htm 
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ANNEX 3.  FITXES DE CARACTERÍSTIQUES DEL  
MATERIAL ELÈCTRIC NECESSÀRI                   

 
      MOTOR ELÈCTRIC 
      PILES I BATERIES 
      CARREGADOR SOLAR 
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MOTOR ELÈCTRIC 
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PILES I BATERIES 
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CARREGADOR SOLAR 

 




