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1. Introducció 
 

A tots els instituts de Catalunya, i fins i tot als centres d'educació primària, la diferència de 

capacitats dels alumnes que hi ha és molt gran. Tant gran que cada cop és més difícil preparar 

una classe on tots els alumnes puguin fer el mateix contingut i de la mateixa manera marcat pel 

currículum. 

Les diferències més grans que hi ha a l'actualitat és la diferència de nacionalitat dels alumnes, i 

també la diferència de capacitats d'alumnes del mateix país o de la mateixa zona. 

Aquestes diferències impliquen una tasca més gran pel professorat, que ara ja no es pot 

mantenir a fer una mateixa classe per tots els alumnes d'un grup, sinó que s'ha d'adequar a les 

capacitats dels alumnes per tal que el seu aprenentatge sigui el més alt possible. Han d'adaptar 

el contingut que volen impartir als alumnes amb capacitats més baixes, als alumnes amb altes 

capacitats, als alumnes que no coneixen o coneixen poc l'idioma... Una feina molt complicada, 

però que és necessària. 

Dins els alumnes amb baixes capacitats, es troba la tipologia d'alumnat que està dins de una 

unitat de suport d'educació especial (USEE). Aquest alumnat requereix d'una educació, tal com 

el nom diu, especial, i és per això que es disposa d'educadors especials i altres professors que 

s'encarreguen d'aquesta tasca. 

Aquest treball final de màster té com a objectius entrar en detall en el desenvolupament d'una 

USEE, entendre com funciona, veure quina és la relació que hi ha entre els alumnes de l'aula 

ordinària i els alumnes de l'aula USEE, i adaptar material per l'assignatura de Tecnologia per tal 

que els alumnes puguin arribar a assolir les competències bàsiques de la matèria.  

Conèixer quina és la relació entre la diferent tipologia d'alumnes que formen el grup classe 

també mostrarà el nivell d'inclusió dels alumnes. 
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2. Definició i context del problema 

2.1. Motivació i context del problema 
 

Durant la realització del Pràcticum del Màster en formació del professorat de secundària i 

batxillerat, he estat en un centre on la tipologia d'alumnes és similar perquè tots són de la 

mateixa localitat o voltants, però hi ha una gran diferència respecte altres centres de la mateixa 

zona: hi ha una USEE. 

La meva observació durant les pràctiques es va centrar majoritàriament en el curs de 1r d'ESO 
i en l'assignatura de Tecnologia, però vaig aprofitar d'una manera intensa aquesta gran ocasió 
de prendre part de la unitat de suport d'educació especial, amb els alumnes que hi estan 
assignats i també els educadors socials. 

Em vaig anar interessant per ells, i també per la seva forma d'aprendre i la forma que se'ls 
explicaven les coses, i vaig quedar sorprès, de forma que em vaig decidir per fer el treball final 
de màster relacionat amb ells. L'assignatura de Tecnologia és una assignatura que els alumnes 
de la USEE fan amb els companys a l'aula ordinària, i em vaig dedicar en observar 
exhaustivament com es movien dins aquest espai: interès, contacte amb els companys, les 
preocupacions, la forma d'aprendre... 

Tot i observar els alumnes de la USEE, tres en concret, em vaig interessar també per la forma 
que els companys tractaven o veien aquests alumnes. 

Totes aquests observacions que vaig anar fent, em van fer plantejar-me preguntes sobre 
aquests alumnes i el seu aprenentatge, i d'aquí va sorgir aquesta temàtica pel treball final de 
màster.  

 

2.2. Objectius del treball 
 

El títol del treball final de màster, Adaptació curricular de l'assignatura de Tecnologia pels 
alumnes de una USEE no tracta només de crear material adaptat per uns alumnes amb unes 
capacitats d'aprenentatge menors que els alumnes d'un grup ordinari, sinó que prèviament cal 
conèixer amb qui es treballa i com s'hi treballa. 

Un dels objectius parcials a dur a terme és el de veure quines modificacions es poden aplicar a 
l'entorn d'una USEE perquè el seu desenvolupament sigui millor; és a dir, si cal treballar per 
projectes sempre o només en determinades ocasions (per exemple). En aquest aspecte hi juga 
un paper molt important els companys de classe: en les matèries no instrumentals, els alumnes 
de la USEE comparteixen aula amb els companys del grup classe ordinari, i la relació entre ells 
pot fer que hi hagi alguna modificació en la forma d'aprendre o la forma d'ensenyar. Per tant, 
cal conèixer la interacció entre aquests alumnes per saber quines modificacions es poden dur a 
terme i quines seran en va. 

Alhora, cal detectar quines dificultats tenen els alumnes procedents d'una USEE relacionats 
amb el temari de la matèria de tecnologia. Està clar que el temari no se'ls pot explicar de la 
mateixa forma que als alumnes del grup ordinari, per tant caldria veure quines dificultats tenen 
en la tipologia d'explicació. 

Per fer aquests dos objectius parcials, es realitzaran unes enquestes tant als alumnes que 
estan escolaritzats a la USEE, com als alumnes que comparteixen amb ells les matèries no 
instrumentals com la tecnologia. Es farà un anàlisi de resultats per conèixer com es pot 
treballar, quines modificacions, com ells veuen la tecnologia... 
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A partir dels resultats de l'enquesta, cal veure quina adaptació caldria fer al temari de 
l'assignatura de forma que l'aprenentatge d'aquesta tipologia d'alumnes sigui el més alt 
possible, i s'assoleixin les competències bàsiques. Tot i això, es prepararà un material adaptat 
pels alumnes de la USEE del nivell de 1r d'ESO, que es va portar a terme a l'aula durant tota 
una unitat didàctica, i amb els resultats de l'avaluació d'aquests alumnes es compararà amb els 
alumnes del grup ordinari. 

A efectes pràctics, el treball es divideix en dos blocs: el primer bloc fa referència a l'aspecte 
més teòric d'una USEE, mentre que el segon bloc fa referència a les enquestes i resultats, 
adaptacions i materials duts a terme en la pràctica i els seus resultats. 

  



Oriol Grèbol Nogueras 

 Adaptació curricular de l'assignatura de Tecnologia pels alumnes de una USEE  7 

3. Introducció a una Unitat de Suport d'Educació Especial (USEE) 

3.1. Evolució sobre la normativa de l'educació d'alumnes amb necessitats 
educatives especials 

Les USEE no han existit des de sempre, sinó que un llarg procés ha permès que estiguin 
integrades dins els sistema educatiu. Així, la normativa aplicada als alumnes amb necessitats 
educatives especials (NEE) ha anat evolucionant fins arribar a on ara mateix ens trobem. 

La primera normativa existent sobre l'atenció a la diversitat és de l'any 1984, en el Decret 
117/1984, de 17 d'abril, sobre l'ordenació de l'educació especial per a la seva integració en el 
sistema educatiu ordinari [1]. L'article 3 diu que els alumnes amb NEE han d'utilitzar de forma 
normalitzada els serveis i recursos ordinaris de la comunitat, han d'estar integrats en el marc 
del sistema educatiu ordinari, rebent l'educació que requereixin, estaran sectoritzats per 
permetre avaluar les necessitats, els recursos i la coordinació de les funcions i competències 
de manera adient i eficaç, i serà una educació individualitzada atenent a les característiques i 
singularitats de cada persona. I l'article 4 també parla sobre que l'alumne s'integrarà 
preferentment en el sistema educatiu ordinari amb els ajuts individualitzats pertinents. 

Aquest va ser un pas molt important, perquè es passa de la idea que els alumnes amb NEE 
han d'aprendre apartats dels altres alumnes, perquè se'ls considera persones diferents, a la 
idea que han de d'aprendre de forma integrada, però cadascú amb el seu nivell. 

L'any 1997 es torna a fer un avanç important: és en el Decret 299/1997, de 25 de novembre, 
sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials [2]. En l'article 7.5 
s'introdueix el canvi d'introduir en els projectes curriculars les actuacions singulars per atendre 
els alumnes que fan la majoria de les seves activitats en les unitats d'educació especial del 
centre ordinari. A l'article 8 parla sobre la col·laboració entre el centre ordinari i el centre 
d'educació especial per optimitzar recursos i oferir serveis que en algun dels centres no estan 
disponibles. A poc a poc es van sabent i ajustant quines són les funcions de una USEE i com 
estan lligades amb els centres ordinaris i els centres d'educació especial. 

Al 2006, l'Estat va incorporar a la LOE un article sobre l'escolarització dels alumnes que 
presenten necessitats educatives especials [3]. L'article 74 diu que l'escolarització d'aquests 
alumnes es regirà per principis de normalització i inclusió, assegurant la no discriminació i la 
igualtat.  
 
També l'any 2006, però a nivell autonòmic, el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i 
deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya [4], l'article 17 parla sobre la igualtat d'oportunitats dels alumnes, sense tenir en 
compte el nivell d'aprenentatge.  
 
Per últim, en el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió 
de l'alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics [5], el capítol 
IV parla sobre l'admissió d'alumnat amb NEE i la integració d'aquests alumnes. 
 
D'aquesta forma, tota la normativa esmentada permet l'aparició de les USEE com és ara, on els 
alumnes estan integrats amb els alumnes del centre ordinari en algunes hores lectives de 
classe, però atenent-los també de forma individualitzada, en el model de centre inclusiu. 

 

3.2. Què és una USEE 

Una USEE és un recurs organitzatiu centrat en l'atenció a la diversitat dels alumnes. Aquests 
alumnes presenten NEE, i poden ser escolaritzats en centres ordinaris amb l'objectiu que 
s'integrin en la màxima possibilitat a l'entorn normal per la seva edat, afavorint aquest contacte 
amb els iguals. Aquestes unitats se situen en els centres públics i privats, tant de primària com 
de secundària [6]. 
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Per això, els alumnes participaran, si és possible segons les condicions de cadascú, en les 
activitats que els centres programen per  tots els alumnes. També és important que els 
alumnes comparteixin activitats amb el grup classe ordinari, però les activitats estaran 
prèviament definides i els grups d'alumnes es faran segons les necessitats d'ells i les 
possibilitats d'atenció. Perquè aquesta atenció sigui possible, el professorat d'educació especial 
s'ha de coordinar amb el professorat del centre en tot allò referent a horaris, activitats, 
continguts i materials. És per aquest motiu que l'assignació dels alumnes amb NEE es farà a un 
dels grups ordinaris en funció dels criteris educatius, el nivell d'aprenentatge, les necessitats 
educatives que cal satisfer, i com a últim criteri l'edat. 

Com l'aprenentatge dels alumnes és particular, caldrà fer adaptacions curriculars (AC) i 
programes individualitzats (PI). Aquests cal que siguin coneguts per totes aquelles persones 
que tractaran l'educació dels alumnes amb NEE, amb la finalitat que tots vagin en la mateixa 
direcció. Les decisions sobre l'educació més concordant pels alumnes es prendrà des de la 
comissió d'atenció a la diversitat (CAD), però conjuntament amb la figura del cotutor (qui farà el 
contacte amb els pares), del tutor del grup ordinari, el tutor de la USEE i l'equip 
d'assessorament psicopedagògic (EAP). 

 

3.3. Normativa reguladora actual 

L'organització i el funcionament d'una USEE en un centre educatiu públic d'educació 
secundària ha d'estar regit per unes normes, i estan recollides a la Resolució de 10 de juliol de 
2007, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres 
educatius públics d'educació secundària per al curs 2007-2008 [7]. 

 

3.4. Creació i perfil dels alumnes 

Les USEE es poden crear si hi ha alumnes amb NEE. Si un centre ordinari té escolaritzat més 
de quatre alumnes amb NEE greus i permanents, aquests podrien ser escolaritzats en centres 
d'educació especial de les seves necessitats educatives. 

Tot i això, cal anar amb molt de compte i molta cura en detectar quins alumnes en tenen de 
greus i permanents, i quins les tenen lleus. La taula 3.1 mostra quines serien les diferències en 
quant a les NEE dels alumnes per ser escolaritzats en un centre específic d'educació especial o 
en un centre ordinari: 

Condicions per escolarització en 
centres específics d'educació 

especial 

Condicions per escolarització en centres 
ordinaris 

Retard mental profund Retard mental lleuger o mitjà 

Trastorn greu de la personalitat (TGD) TGD informats i orientats 

Dèficits sensorials greus i permanents Sordesa o ceguesa 

Plurideficiència Trastorn dèficit atenció i hiperactivitat (TDAH) 

Trastorns motrius dependents Trastorns motrius autònoms o semidepenents 

 Trastorns de conducta 

 

 
A partir de la taula 3.1, es pot veure clarament que la tipologia d'alumnes que serien 
escolaritzats en un centre específic d'educació especial és una tipologia que necessita una 
atenció que normalment només es pot donar en aquest tipus de centre; mentre que la tipologia 
d'alumnat que seria escolaritzat en un centre ordinari poden ser integrats en una USEE o no. 
Alguns d'ells, com ara els alumnes amb trastorns de conducta, no serien integrats en una 
USEE perquè un centre educatiu ja disposa d'hores d'atenció a la diversitat, hores de tutoria 
individualitzada o altres recursos que haurà establert en les seves normes d'organització i 

Taula 3.1: Diferències de condicions per a l'escolarització en centres educatius 
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funcionament (NOFC) que poder ser d'utilitat per aquest cas en concret. Per tant, caldrà tenir 
atenció en aquells alumnes que tinguin malalties mentals, on l'origen d'aquest problema 
requereixi d'atenció a través de recursos específics  [8]. 

En quant al nombre d'alumnes que poden estar escolaritzats en una USEE, està dins l'interval 
de 4 a 12, comptant des de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat.  
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4. Modificacions aplicables a l'entorn d'una USEE 
 

4.1. Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 

Amb l’objectiu d’analitzar el que pensen i el que senten els alumnes envers tenir alumnes de la 
USEE compartint algunes matèries amb ells, i també quina és la seva relació i el seu tracte, 
s’ha realitzat un estudi estadístic a partir d'una enquesta.  
 
L'objectiu principal és determinar si la interacció entre alumnes del grup ordinari amb alumnes 
de la USEE és problemàtica, o si pel contrari no hi ha cap problema. També alguna de les 
preguntes és sobre la seva vida fora de l'institut, per veure si pot haver alguna relació entre la 
vida privada i el que es viu a l'institut. 
 
Les preguntes es poden dividir en dos blocs: el primer bloc, que es pot veure a la figura 4.1, 
serien les preguntes més generals sobre els propis alumnes i sobre l'institut; i el segon bloc, 
que serien les preguntes de les figures 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 i 4.8, estan més centrades en 
la relació amb els alumnes de la USEE. 
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Aquestes són les preguntes de la primera part de l'enquesta, el primer bloc. Els objectius 
d'aquestes preguntes són informatius, per conèixer l'estructura familiar, la forma de fer els 
deures, les qualificacions i extraescolars i què en pensen de l'institut. 
 
Les respostes a aquestes preguntes s'analitzaran però no es mostraran resultats en la present 
memòria per entrar més en detall a aquelles que més interessen, les del segon bloc. A 
continuació es mostren, juntament amb l'objectiu perseguit per cadascuna d'elles. 
 
 

 
 

Figura 4.1: Preguntes 1 a 7 de l'Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 
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És interessant conèixer què pensen de la tecnologia en general els alumnes, més enllà de la 
matèria de tecnologia. Per saber si és consideren que la necessitaran en un futur. 
 
 
Les següents preguntes ja són referents a la USEE, per veure la relació entre els alumnes del 
grup ordinari i els alumnes de la USEE: 

 

 
Aquesta pregunta és interessant fer-la per veure quins són els alumnes que estan més en 
contacte amb els alumnes de la USEE. En la mostra d'aquesta enquesta, tots els alumnes 
comparteixen assignatures amb algun alumne de la USEE. 

 

 

Aquesta pregunta serveix per saber si els alumnes creuen que haurien d'estar en un centre 
especial. Pot ser una pregunta molt reveladora sobre la inclusió del centre. 

 

 
 

Ara, per conèixer com es tracta aquesta tipologia d'alumnat, se'ls hi fa aquesta pregunta per 
veure si han pensat mai com és el seu tracte envers ells. 
 

Figura 4.2: Pregunta 8 de l'Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 

Figura 4.3: Pregunta 9 de l'Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 

Figura 4.4: Pregunta 10 de l'Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 

Figura 4.5: Pregunta 11 de l'Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 
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Ara ja s'entra en més detall sobre quina és la relació entre ells, i veure qui tenir-los a l'aula 
ordinària els fa canviar la forma de ser i com els tracten. 

 

 
Alguns dels alumnes del grup ordinari hauran fet treballs o activitats o exercicis conjuntament 
amb els alumnes de la USEE, i hauran tingut uns sentiments potser positius o potser negatius 
en la forma de treballar. Aquest és l'objectiu de la pregunta, conèixer com s'han sentit. 

 

Figura 4.6: Pregunta 12 de l'Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 

Figura 4.7: Pregunta 13 de l'Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 

Figura 4.8: Pregunta 14 de l'Enquesta als alumnes de l'aula ordinària 
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Per últim, se'ls pregunta ja més per les capacitats dels alumnes de la USEE, per saber des de 
la seva visió com són les classes conjuntes amb ells. 
 

En conclusió, aquesta enquesta es fa per dos motius: conèixer quina és la visió dels alumnes 
de la tecnologia, i també conèixer quina és la visió i quin és el tracte dels alumnes de grups 
ordinaris cap a alumnes de la USEE. 

 

4.2. Enquesta als alumnes de la USEE 

Ara, amb l'objectiu d'analitzar el que pensen els alumnes d'una USEE envers de l'assignatura 
de tecnologia, se'ls farà una enquesta. Aquesta enquesta anirà centrada, inicialment com l'altra 
enquesta a l'àmbit més privat, passarà per l'institut, i acabarà en l'àmbit de la tecnologia, per 
saber si els hi agrada com és, si els interessa... 
 
Cal tenir en compte, però, que com les USEE tenen molts pocs alumnes serà una enquesta 
molt significativa pel centre estudiat, però no serà significativa pel conjunt de centres de tot 
Catalunya amb USEE. 
 
Les preguntes també es poden dividir en dos blocs: el primer bloc serien les preguntes més 
generals sobre ells mateixos i sobre l'institut; i el segon bloc serien les preguntes més 
centrades en la relació entre els alumnes. 
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Aquestes són les preguntes del primer bloc. Els objectius d'aquestes preguntes són de caire 
informatiu, i en general saber quina estructura familiar tenen els alumnes, si estan supervisats o 
controlats per algú de la família per la tarda a casa i si els poden ajudar a fer es deures. Es vol 
veure quin és el rendiment acadèmic a l'assignatura de Tecnologia, i conèixer quina idea tenen 
de l'institut. 
 
Les respostes a aquestes preguntes s'analitzaran però no es mostraran resultats en la present 
memòria per entrar més en detall a aquelles que més interessen, les del segon bloc. 

 
 

 

Aquesta pregunta servirà per conèixer quina és la idea que tenen al cap els alumnes de la 

tecnologia, més enllà de l’assignatura de l’institut. 

Figura 4.9: Preguntes 1 a 6 de l'Enquesta als alumnes de la USEE 

Figura 4.10: Pregunta 7 de l'Enquesta als alumnes de la USEE 
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Per conèixer una mica com és la seva estada a la classe ordinària durant la matèria de 

tecnologia, es fa aquesta pregunta. 

 

 

Aquesta pregunta és important per conèixer quina és la tipologia d'activitats que millor se'ls 

dona a aquests alumnes per poder realitzar després l'adaptació de material. Caldrà veure si es 

mouen millor amb la teoria, si potser un entremig entre teoria i exercicis, si els projectes són 

millors... 

 

 

Per saber quins són els sentiments d'aquesta tipologia d'alumnes a les classes de tecnologia, 
se'ls formula aquesta pregunta. 

Figura 4.11: Pregunta 8 de l'Enquesta als alumnes de la USEE 

Figura 4.12: Pregunta 9 de l'Enquesta als alumnes de la USEE 

Figura 4.13: Pregunta 10 de l'Enquesta als alumnes de la USEE 
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Per últim, també seria interessant conèixer en quin àmbit es senten més còmodes els alumnes 

de la USEE: si a les classes de tecnologia a l'aula ordinària, o si a l'aula taller. 

 

4.3. Resultats i conclusions de les enquestes als alumnes de l'aula 
ordinària 

L'enquesta s'ha realitzat als cursos son hi havia alumnes de la USEE; és a dir, de 1r a 3r 
d'ESO. Per tant, es fa a les classes on hi ha aquests alumnes a la matèria de tecnologia donat 
que són els alumnes que més es relacionen amb ells. 
 
La mostra ha estat de 55 alumnes de l'aula ordinària, i l'enquesta s'ha realitzat a finals del mes 
d'abril de 2014, amb la repartició següent: 18 alumnes de 1r d'ESO, 21 alumnes de 2n d'ESO i 
16 alumnes de 3r d'ESO. Tot i semblar una mostra petita, és una mostra totalment 
representativa de l'institut tractat perquè són tots els alumnes que comparteixen assignatures 
amb alumnes amb necessitats educatives especials. 
 
En aquesta memòria es tractarà principalment les respostes de les preguntes 8 a 14. També es 
comentarà la resposta a la pregunta 6 relacionada amb les qualificacions de la matèria de 
tecnologia de les dues primeres avaluacions, de forma conjunta les dues tipologies d'alumnat.  
 

4.3.1. En relació als resultats dels alumnes en Tecnologia 

 
La Tecnologia, tal com es mostra en la figura 4.15, és una matèria que no ocasiona gaires 
problemes en els resultats dels alumnes. Gairebé la totalitat dels alumnes aproven 
l'assignatura, i per tant significa que s'estan assolint els objectius de l'assignatura. 
 

 

 

 

Tecnologia 1ª Avaluació Tecnologia 2ª Avaluació
Suspès

Aprovat

Categoria

95,5%

4,5%

86,6%

13,4%

Quins resultats han obtingut en Tecnologia?

Figura 4.15: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: I la Tecnologia, l'has 

suspès en alguna de les dues avaluacions? 

Figura 4.14: Pregunta 11 de l'Enquesta als alumnes de la USEE 
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4.3.2. Opinió dels alumnes sobre la Tecnologia  

 
Els resultats d'aquesta pregunta poden portar a una idea sobre quina concepció tenen alumnes 
sobre la tecnologia, més enllà de només la matèria que estan cursant. Alguns resultats claus 
sobre la figura 4.16 són que més d'un 70% està d'acord en què els agraden les classes de 
tecnologia, i que les coses explicades també els interessen. En canvi, més de la meitat dels 
enquestats confessa que no és de les assignatures que més els agraden, tot i que consideren 
en general que la necessitaran pel seu futur laboral.  

 

 

 

4.3.3. En relació a si creuen que els alumnes de la USEE haurien d'estar en un 

institut especial 

 
Aquesta és una de les preguntes més importants realitzades en l'enquesta. És una pregunta 
clau per conèixer el nivell d'inclusió dels alumnes enquestat envers els alumnes de la USEE. 
Com es pot comprovar en la figura 4.17, aproximadament el 55% considera que els alumnes 
amb NEE no haurien d'anar a un centre especial per a ells, però un 45% sí que ho considera. 
Es pot dir que el resultat d'aquesta pregunta és un resultat important i que no s'esperava un 
valor tant alt d'aquests alumnes. 
 
 Com a mesura a adoptar en referència a aquest resultat, caldria establir mètodes i propostes 
per treballar la inclusió d'aquests alumnes a l'aula ordinària, tot treballant els lligams que poden 
unir les dues tipologies d'alumnes i fer-los conèixer quins són els impediments dels alumnes, 
però més encara, quines són les virtuts. 
 

 

Agraden com són les classes Interessen les coses explicades De les que més agraden

Es necessitarà pel futur Important per estudis del àmbit

Totalment en desacord

En desacord

D'acord

Totalment d'acord

Categoria

27,3%

41,8%

20,0%

10,9% 10,9%

52,7%

21,8%

14,5% 16,4%

27,3%

36,4%

20,0%

27,3%

34,5%

21,8%

16,4% 14,5%

20,0%

29,1%

36,4%

Què en pensen els alumnes de la Tecnologia?

NO

SÍ

Categoria

43,6%

56,4%

Creuen els alumnes que els alumnes de la USEE
haurien d'estar en un institut especial per a ells?

Figura 4.16: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Què creus de la 

Tecnologia? 

Figura 4.17: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Consideres que els 

alumnes que estan a la USEE han d'estar en un institut especial per a ells? 
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4.3.4. En relació a la forma de tractar als alumnes de la USEE  

 
Després de conèixer que gairebé la meitat dels enquestats considera que els alumnes de la 
USEE haurien d'estar en un centre especial per a ells, cal conèixer quina és la forma en què els 
tracten. La figura 4.18 mostra els resultats de si es consideren que els tracten de forma 
correcta. Sobta de forma positiva, a partir dels resultats anteriors, veure que hi ha gairebé un 
73% que considera que ja els ajuda sovint. 
 
Tot i això, la dada més rellevant i la que caldria posar més èmfasi en treballar és que quasi un 
11% dels enquestats diu que no ha tingut mai tracte amb els alumnes de la USEE. És un 
aspecte a millorar. 

 

 

 

4.3.5. En relació a la forma de relacionar-se amb els alumnes amb NEE 

 
El següent pas és conèixer, després de preguntar si el tracte és correcte, com es relacionen 
uns amb altres. Tal com mostra la figura 4.19, aproximadament un 50% està d'acord en què 
parla amb els alumnes del USEE i s'hi relaciona de forma normal, i un 85% està en desacord 
en l'afirmació que els intenten tenir lluny, sinó que si els pregunten alguna cosa els contesten 
de forma normal. 
 
També, el 30% aproximadament considera que els costa tractar-los de forma normal i que 
estan més a gust sense ells a classe, i que quan estan a classe és més difícil.  

Sí, ja els ajudo sovint

No, els tracto malament

No, podria ajudar-los més i estar més per ells

Sí, m'agrada ajudar-los i ja estic bé com estic

No he tingut mai tracte amb ells

Categoria

10,9%

9,1%

3,6%

3,6%

72,7%

Consideren que la seva forma de tractar als 
alumnes de la USEE és la correcta?

Figura 4.18: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Consideres que la teva 

forma de tractar als alumnes de la USEE és l'adequada? 
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4.3.6. En relació als sentiments quan han fet alguna activitat amb ells 

 
La gran majoria dels alumnes del grup ordinari consideren que tracten de forma normal als 
alumnes de la USEE, i que els intenten ajudar. Tot i això, poden tenir uns sentiments més aviat 
positius (còmode, tranquil, normal i engrescat) o uns més negatius (angoixat, nerviós, cohibit, 
fora de lloc) tal com es mostra a la figura 4.20. 
 
En quant als sentiments positius, hi ha majoria en quant es senten còmodes treballant amb ells, 
de forma tranquil·la i normal, però consideren que no estan engrescats. Això pot ser perquè 
han d'adaptar-se al ritme d'ells i també a les seves capacitats, havent de limitar la seva 
innovació i creativitat. 
 
En canvi, respecte als sentiments negatius, reafirmen els resultats dels sentiments positius, 
considerant que no es troben ni angoixats, ni nerviosos, tampoc cohibits ni fora de lloc. 
 
Així doncs, es pot concloure d'aquesta pregunta que fer activitats amb alumnes de la USEE 
comporta una baixada de la motivació dels alumnes que els acompanyen. 
 

 

 

 

Parlo i em relaciono amb ells Intento tenir-los lluny meu Si em pregunten hi parlo normal

Em costa tractar-los normal Estic més a gust sense ells Més difícil amb ells la classe

Totalment en desacord

En desacord

D'acord

Totalment d'acord

Categoria

23,9%

26,6%

38,5%

11,0% 1,8%
12,8%

36,7%

48,6%

42,2%

45,0%

9,2%
3,7%

12,8%

20,2%

50,5%

16,5%
5,5%

23,9%

38,5%

32,1%

5,5%

18,2%

41,8%

34,5%

Com es relacionen els alumnes amb els alumnes de la USEE?

Còmode Tranquil Normal

Engrescat Angoixat Nerviós

Cohibit Fora de lloc

NO

Sí

Categoria

61,8%

38,2%

76,4%

23,6%

89,1%

10,9%

36,4%

63,6%

21,8%

78,2%

27,3%

72,7%

16,4%

83,6%

20,0%

80,0%

Com se senten els alumnes quan han fet algun 

exercici/activitat/projecte amb alumnes de la USEE?

Figura 4.20: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Quan has fet algun 

treball/exercici/activitat amb algun alumne de la USEE, com t'has sentit? 

 

Figura 4.19: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Com creus que et 

relaciones amb els alumnes de la USEE? 
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4.3.7. En relació a si creuen que els alumnes de la USEE poden seguir el ritme 

normal de les classes 

 
Coneguts els sentiments quan es treballa conjuntament, cal veure l'altra part: quan estan a 
l'aula ordinària tots els alumnes junts. Aquesta pregunta també és fonamental per conèixer 
quins canvis es poden fer perquè la unió alumnes USEE - alumnes aula ordinària sigui millor. 
 
A partir de la figura 4.21, es pot veure que al voltant del 60% dels enquestats considera que als 
alumnes de la USEE els hi costa seguir el mateix ritme de les classes que ells i que es troben 
perduts perquè no ho entenen, però gairebé la totalitat considera que quan tenen material 
adaptat a les seves capacitats poden treballar molt millor i seguir el ritme. Aquesta resposta és 
molt concloent, perquè això vol dir que per fer que l'aprenentatge serà més significatiu si tenen 
uns materials adaptats i més clars. 
 

Un altre aspecte interessant resulta que el 90% considera que el suport de professors 
d'educació especial a l'aula amb ells resulta molt millor pel seu aprenentatge, i que tot i saber 
que els hi costa seguir el ritme, hi poden moltes ganes per poder seguir el ritme i tot el que 
s'explica. Per tant, són alumnes als qui reconeixen el seu esforç  i dedicació. 

 

 

 

4.4. Resultats i conclusions de les enquestes als alumnes de la USEE 

L'enquesta s'ha realitzat als cursos son hi havia alumnes de la USEE; és a dir, de 1r a 3r 
d'ESO. La mostra ha estat de 12 alumnes (hi ha algun alumne de l'aula ordinària que s'ha 
comptabilitzat com alumne de la USEE d'acord amb el consell dels professors corresponents 
d'educació especial que els tracten de l'institut tractat). 
 
En aquesta memòria es tractarà principalment les respostes de les preguntes 7 a 11. Les 
respostes a la pregunta 5 estan incorporades a la figura 4.1. 
 
A l'apartat anterior s'ha conegut què és el que pensen els alumnes de l'aula ordinària respecte 
els alumnes de la USEE. Ara és moment de posar-se en la pell d'aquests alumnes, per veure 
què pensen, quins sentiments tenen... 
 
 
 
 

Costa seguir mateix ritme Millor amb material adaptat Perduts perquè no entenen

Millor amb professors USEE Posen moltes ganes per seguir

Totalment en desacord

En desacord

D'acord

Totalment d'acord

Categoria

16,4%

43,6%

27,3%

12,7%

40,0%

45,5%

7,3%

7,3% 5,5%

30,9%

47,3%

16,4%

50,9%

38,2%

7,3%
3,6%

38,2%

43,6%

12,7%

5,5%

Creuen els alumnes que els alumnes de la 

USEE poden seguir el ritme normal de les classes?

Figura 4.21: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Creus que els alumnes 

de la USEE poden seguir el ritme normal de la classe? 
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4.4.1. Opinió dels alumnes sobre la Tecnologia  

 
La figura 4.22 mostra els resultats que, respecte la Tecnologia, es troben en la situació que en 
general no els agraden les classes (tot i que les coses que expliquen les troben interessants), i 
consideren que no necessitaran la tecnologia en el futur. Així doncs, és un aspecte a treballar: 
fer que els agradi la tecnologia i la vegin com una cosa que, tot i que potser per treballar no la 
necessitaran, sí pel dia a dia o per moments puntuals.  
 

 
 
 

 

4.4.2. En relació a com són les classes de Tecnologia amb la professora  

 
Tot i no agradar la tecnologia i no considerar-la important pel futur, els alumnes de la USEE 
han d'anar a classe de tecnologia i tenen uns professors. Referent a aquestes classes amb 
aquests professors (en la mostra realitzada eren tot professores), els alumnes es sinceren, tal 
com es veu a la figura 4.23, dient que no entenen tot el que s'explica, però això que entenen tot 
i costar, ho acaben entenent bé. 
 
A la par amb la resposta dels alumnes de l'aula ordinària, gairebé tots afirmen que quan tenen 
els professionals de la USEE donant-los suport aprenen i entenen millor tot allò explicat. També 
diuen que quan fan servir material adaptat tenen un aprenentatge millor. 
 
I sobre si els companys els ajuden sovint, hi ha una disparitat amb els altres alumnes: ells 
consideren que no són ajudats sovint, i reclamen una ajuda superior. Per tant, és un altre front 
a tractar i millorar. 

 

 

Agraden les classes Interessen les coses explicades De les que més agraden

Es necessitarà per treballar Important per estudiar en àmbit

NO

SÍ

Categoria

33,3%

66,7% 66,7%

33,3% 33,3%

66,7%

41,7%

58,3%

33,3%

66,7%

Què creuen els alumnes de la USEE de la Tecnologia?

Entén tot el que li explica Li costa, però entén bé Entén millor amb prof. USEE

Millor amb exercicis adaptats Els companys ajuden sovint

NO

SÍ

Categoria

33,3%

66,7%

83,3%

16,7%

91,7%

8,3%

75,0%

25,0%

8,3%

91,7%

Com són les classes de Tecnologia amb la professora?

Figura 4.23: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Com explica la teva 

professora de Tecnologia? 

 

Figura 4.22: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Què creus de la 

Tecnologia? 
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4.4.3. En relació a la matèria de Tecnologia de l'institut 

També se'ls hi fa aquesta pregunta més centrada en la tecnologia que reben a classe. Amb els 
resultats que mostra la figura 4.24, es pot veure clarament que allò que més costa als alumnes 
és la part teòrica. Si es fan activitats, es treballa per projectes, o es fan coses al taller 
l'aprenentatge és més significatiu i estan més motivats. Així doncs, cal tenir-ho en compte. 
 

 

 

 

4.4.4. En relació as sentiments quan han fet alguna activitat amb els altres 

alumnes 

 
Des de l'altra perspectiva, si se'ls demana als alumnes de la USEE fer treballs, o activitats, o 
projectes conjuntament amb companys seus de l'aula ordinària, tenen uns sentiments, alguns 
dels quals estan recollits en la següent figura 4.25. 
 
De la mateixa forma que els alumnes de l'aula ordinària, però encara amb més percentatge, els 
alumnes es troben còmodes i tranquils, treballant de manera normal i sense por, i tampoc es 
troben perduts, sense saber què fer. En canvi, en un 50% es troben nerviosos de treballar amb 
ells, i no estan motivats per fer-ho, similar a l'enquesta anterior.  
 

 
 
 

 

Costa la part teòrica Millor treballs per projectes Més fàcil endendre al taller

Pitjor si powerpoint Fer activ itats ajuda entrendre

SÍ

NO

Categoria

100,0%

33,3%

66,7%

8,3%

91,7%

58,3%

41,7%

100,0%

Què creuen els alumnes de la USEE de la matèria de Tecnologia de l'institut?

Còmode Tranquil Normal

Motivat Por Nerviós

Perdut

NO

SÍ

Categoria

83,3%

16,7%

58,3%

41,7%

100,0%

25,0%

75,0%

25,0%

75,0%

50,0% 50,0%

33,3%

66,7%

Com se senten els alumnes de la USEE amb els companys a classe de Tecnologia?

Figura 4.25: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Quan estàs a 

Tecnologia amb els teus companys de classe, com et sents? 

 

Figura 4.24: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Sobre l'assignatura de 

Tecnologia de l'institut... 
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4.4.5. En relació a la metodologia d'aula que els hi agrada més 

 
Com a pregunta conclusiva, se'ls demana que triïn quina tipologia de classe els agrada més i 
aprenen millor, si la classe a l'aula taller o la classe a l'aula ordinària. Tal com s'ha anat veien 
en les preguntes anteriors, i com mostra la figura 4.26, més d'un 90% considera que a l'aula 
taller és on aprèn més, i els agraden més les classes allà. 
 

 
 
 

 

4.5. Modificacions possibles a partir dels resultats de les enquestes 

Després d'analitzar els resultats de les enquestes, tant als alumnes de l'aula ordinària, com als 
alumnes de la USEE, cal considerar alguns punts a modificar a l'entorn de la USEE per tal que 
l'aprenentatge dels seus alumnes sigui millor, però també que la seva qualitat educativa millori 
en relació amb els companys. 

Primerament, i molt important, és que cal fer canviar la concepció que els alumnes de la USEE 
haurien d'estar escolaritzats en un centre especial per a ells, perquè són persones com ells i 
han de tocar de peus a terra en la mateixa realitat. No pot ser que per tenir unes capacitats una 
mica menors hagin d'estar en un altre institut on no coneguin la realitat que viuran i estar aïllats 
del món. Aquest seria el primer canvi, mitjançant tècniques de grup, dinàmiques de treball i 
d'acceptació. 
 
Segonament, s'ha vist en una pregunta de l'enquesta als alumnes de l'aula ordinària que al 
voltant del 11% dels enquestats no ha tingut mai relació amb els alumnes de la USEE. Cal 
modificar coses perquè aquest percentatge és un valor massa alt. Són alumnes que 
comparteixen classes, i no pot ser que hi hagi gent que no tracti mai amb ells. Cal efectuar 
rotacions de treballs, o altres dinàmiques per establir el contacte entre uns i altres. 
 
Cal tractar de facilitar el contacte entre ells, fer que parlar entre uns i altres sigui més amè i més 
fàcil i constant, on la comunicació sigui important (a més a més per millorar la competència 
comunicativa dels estudiants), de tal manera també que aquest 30% dels alumnes que diuen 
que estan més a gust si no estan a classe disminueixi. Això es pot aconseguir de formes 
diverses, entre les quals pot ser, per exemple, alternar-se cada dia per ajudar aquests alumnes, 
fent-los més fàcil el treball a l'aula. Vindria a ser com l'ajuda que donen els professionals de la 
USEE. 
 
Alhora, quan es fan treballs/activitats/projectes en grup, es pot tractar que els dos grups 
d'alumnes s'engresquin i es motivin més per poder-ho realitzar. Possiblement, trobant una 
forma d'avaluar-los que no sigui només grupal, sinó també individual a partir de les seves 
ganes i propostes. 

Aula Taller

Aula ordinària

Categoria

8,3%

91,7%

Què els hi agrada més, i on aprenen millor els alumnes de la USEE?

Figura 4.26: Representació gràfica de les respostes a la pregunta: Què t'agrada més? 
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En quant a la classe conjunta, queda ben clar que, gràcies a l'ajuda dels professionals de la 
USEE i gràcies als materials adaptats per part del professorat que imparteix la matèria, 
l'aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives és més alt i més significatiu. Així 
doncs, una modificació important a l'entorn de la USEE seria el treball amb material adaptat, 
material ajustat a les capacitats dels alumnes i que intenti treballar els objectius mínims 
establerts per a cada unitat didàctica. D'aquesta forma també es podria treballar la motivació 
envers la tecnologia, perquè com s'ha vist no és massa alta. 
 
Aquests materials adaptats que seria molt bo i molt important fer per a cada unitat didàctica 
caldria envoltar-los d'activitats i materials i treballs a l'aula taller, perquè resulta ser l'entorn on 
l'alumnat amb menys capacitats treballa millor, i entén millor els conceptes. A continuació es 
treballarà en un material adaptat pels alumnes de la USEE. 
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5. Adaptació de material de tecnologia per alumnes d'una USEE 
 

Després de la part més teòrica i del coneixement de la tecnologia per a un alumne d'una USEE, 
a continuació es mostra un material adaptat de tecnologia pels alumnes del curs de 1r d'ESO. 
S'ha escollit aquest curs perquè la USEE del centre on he realitzat les pràctiques tenia 3 
alumnes de 1r d'ESO i es podia portar a terme l'adaptació i recollir resultats i conclusions. 

El currículum de la matèria de Tecnologia per al nivell de 1r d'ESO té com a segon bloc: 
"Disseny i construcció d'objectes". És dins d'aquest bloc que un dels continguts marcats és: 
"Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia".  
 
Com s'ha comentat abans, els alumnes d'una USEE treballen majoritàriament per projectes 
perquè és la millor forma que assoleixin els objectius concrets i les competències bàsiques 
adaptades a la seva capacitat d'aprenentatge. En aquest cas, per tal de fer treball cooperatiu 
entre assignatures, s'ha fet el material amb anglès per fomentar l'objectiu d'aprendre anglès, 
però sempre tenint el recolzament de la llengua catalana per poder entendre bé el material si 
l'anglès és un impediment. Des de l'assignatura de llengua anglesa a l'aula de la USEE es 
treballarà també el material creat. D'aquesta manera, les assignatures d'anglès i de tecnologia 
aniran a la par durant la meitat d'un trimestre, que és la temporització aproximada d'aquesta 
adaptació. 
 
Aquest material pretén ser un entremig a les classes teòriques i també a les classes al taller on 
es treballa amb eines i materials. Els alumnes de la USEE treballarien conjuntament amb els 
seus companys de l'aula ordinària, però cadascun d'ells tindria el seu propi dossier de treball, 
que combina teoria, exercicis, pràctiques i muntatges. 
 

 

5.1. Unitat didàctica 

El material, tal com s'ha introduït en l'apartat anterior, està inclòs dins el bloc "Disseny i 

construcció d'objectes". Alhora, està inclòs en la unitat didàctica Introducció a l'electricitat 

pensada pel curs de 1r d'ESO, i com es pot veure a la taula 5.1, consta de 6 parts o temes: 

 

Unitat didàctica: Introducció a l'electricitat 

Tema 1: What's electricity? 

Tema 2: Electrical components 

Tema 3: Connections 

Tema 4: Controllers 

Tema 5: Electricity dangers 

Tema 6: Building a lamp 

 

 

5.2. Temporalització 

El material adaptat es treballarà durant les hores de classe de Tecnologia i de Llengua 

Estrangera, fent íntegrament la feina a l'institut. La temporalització serà la mostrada a la taula 

5.2: 

 

Taula 5.1: Distribució dels temes de la unitat didàctica adaptada 
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Unitat didàctica: Introducció a 
l'electricitat 

Hores dedicades 

Tema 1: What's electricity? 4 hores 

Tema 2: Electrical components 6 hores 

Tema 3: Connections 2 hores 

Tema 4: Controllers 8 hores 

Tema 5: Electricity dangers 2 hores 

Tema 6: Building a lamp 10 hores 

 
 

En total, la unitat didàctica es treballaria durant unes 32 hores, repartides en 22 hores de 

Tecnologia i 10 de Llengua Estrangera. Aquestes 10 hores d'anglès es realitzen durant les 

classes de Llengua Estrangera, per reforçar allò que s'ensenya a Tecnologia. 

 

5.3. Material adaptat 

Per a cadascun dels temes amb els que s'ha dividit la unitat didàctica, s'ha fet uns dossiers en 
els quals hi ha la teoria del tema, les activitats a realitzar a partir de la teoria, les activitats a 
realitzar a partir d'activitats d'internet, resum (en alguns), i objectius. Les taules 5.3, 5.5, 5.7, 
5.9, 5.11 i 5.13 contenen un resum d'allò que s'explica en les diferents unitats o temes 
d'aquesta unitat didàctica, mentre que les taules 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 5.12 i 5.14 contenen els 
objectius que els alumnes han d'assolir. 
 
En la present memòria es posaran només les parts del resum i dels objectius per cada tema, 
però a l'Annex hi ha els dossiers per a cada tema, el material adaptat que és part 
important i essencial d'aquest treball. 
 

 Tema 1: What's electricity? 

Tema 1: What's electricity? 

1.- Electricity is used every day in our house and we need it to work. 
Utilitzem cada dia l'electricitat a les nostres cases, i la necessitem per 
treballar. 

2.- Some electrical appliances work with batteries and others with main supply. 
Alguns aparells elèctrics necessiten piles, i altres amb l'alimentació de la 
xarxa. 

4.- A conductor material allows electricity to travel through it.  
Un material conductor permet que l'electricitat circuli a través d'ell. 

5.- An insulator material does not allow electricity to travel through it. 
Un material aïllant no permet que l'electricitat circuli a través d'ell. 

5.- Circuits need to be complete to work properly. Circuits that are not complete 
will not work. 
Els circuits han d'estar tancats per treballar correctament. Els circuits que 
no estan tancats (circuits oberts), no funcionen. 

 
Taula 5.3: Resum del tema adaptat What's electricity? 

Taula 5.2: Temporalització dels temes de la unitat didàctica adaptada 
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Tema 1: Al final de la lliçó han de ser capaç de... 

Reconèixer quins aparells fan servir electricitat per funcionar. 

Distingir els aparells que funcionen amb piles dels que funcionem amb la 
xarxa. 

Aprendre vocabulari d'aparells elèctrics en anglès. 

Distingir uns materials conductors d'uns aïllants. 

Reconèixer la diferència entre un circuit obert i un circuit tancat. 

 

 
 

 Tema 2: Electrical components 

Tema 2: Electrical components 

1.- There are three type of components: generators, conductors and receivers. 
Existeixen tres tipus de components: generadors, conductors i receptors. 

2.- Generators give electrons energy to flow through a circuit.  
Els generadors donen energia als electrons perquè es moguin a pel circuit. 

3.- Conductors let electrons pass from generator to receiver and vice versa. 
Els conductors permeten els electrons passar del generador al receptor i 
viceversa. 

4.- Receivers are elements that transform electrical energy to another kind of 
energy. 
Els receptors són elements que transformen energia elèctrica a un altre 
tipus d'energia. 

5.- If the wire of a circuit is long the bulb will be less bright. 
Si el cable d'un circuit és llarg, la bombeta serà menys brillant. 

6.- If we add more batteries to a circuit, the bulb will be brighter. 
Si afegim més piles a un circuit, la bombeta tindrà més brillantor . 

 

 

Tema 2: Al final de la lliçó han de ser capaç de... 

Reconèixer símbols dels components elèctrics. 

Practicar amb cables i concloure que una bombeta brillarà més si un cable 

és prim. 

Practicar amb bombetes i concloure que com més bombetes, menys 

brillaran. 

Practicar amb piles i concloure que una bombeta brillarà més com més piles 

hi hagi. 

 

 

Taula 5.4: Objectius del tema adaptat What's electricity? 

Taula 5.5: Resum del tema adaptat Electrical components 

Taula 5.6: Objectius del tema adaptat Electrical components 
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 Tema 3: Connections 

Tema 3: Connections 

1.- You must connect the + of the generator to the + of the buzzer and the - of the 
generator to the - of the buzzer. 
S'ha de connectar el + del generador al + del brunzidor, i el - del generador al 
- del brunzidor. 

 

 

Tema 3: Al final de la lliçó han de ser capaç de... 

Identificar els pols positiu i negatiu de generadors i receptors. 

Connectar correctament amb el generadors les bombetes, brunzidors i 
motors. 

 

 
 

 Tema 4: Controllers 

Tema 4: Controllers 

1.- A one-way switch allows current to flow only when it is in the ON position.  
L'interruptor permet que la corrent circuli només quan està en la posició ON. 

2.- The push switch NO allows current to flow only when the button is pressed. For 
example, is the switch of a doorbell. 
El polsador normalment obert permet que la corrent circuli només quan el 
botó està polsat. Per exemple, és el polsador d'un timbre de porta. 

3.- The push switch NC don't allow current to flow when the button is pressed. For 
example, is the switch of the light of a fridge. 
El polsador normalment tancat no permet que la corrent circuli quan el botó 
està polsat. Per exemple, és el polsador del llum d'una nevera. 

4.- A two-way switch directs the flow of current to one of two routes according to 
its position. 
Un commutador dirigeix la corrent cap a un dels dos camins depenent de la 
posició on està. 

 

 

Tema 4: Al final de la lliçó han de ser capaç de... 

Reconèixer els símbols dels aparells de comandament. 

Discutir si una bombeta s'encendrà depenent de l'aparell de comandament 
col·locat al circuit. 

Preveure el resultat de funcionament d'un circuit molt senzill amb aparells 
de comandament. 

 

 

Taula 5.7: Resum del tema adaptat Connections 

Taula 5.8: Objectius del tema adaptat Connections 

Taula 5.9: Resum del tema adaptat Controllers 

Taula 5.10: Objectius del tema adaptat Controllers 
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 Tema 5: Electricity dangers 

Tema 5: Electricity dangers 

1.- Electricity is dangerours. Always play attention to warnings. 
L'electricitat és perillosa. Sempre pren atenció als avisos. 

2.- Never use electrical appliances near water. Never touch switches with wet 
hands. 
No utilitzeu mai aparells elèctrics a prop de l'aigua. Mai toqueu interruptors 
amb les mans humides. 

3.- Don't touch the person until the current is switched off.  

No toqueu la persona fins que la corrent estigui apagada.  

 

 

Tema 5: Al final de la lliçó han de ser capaç de... 

Identificar els usos incorrectes dels aparells elèctrics. 

Identificar situacions de perill relacionades amb l'ús de l'electricitat. 

 

 

 

 Tema 6: Building a lamp 

Tema 6: Building a lamp 

1.-In order to build the lamp, it's necessary a definition, investigate, choose a 
solution, create a work plan do the work and evaluate. 
Per construir la làmpada cal definir què es vol fer, investigar, trobar una 
solució, crear un pla de treball, realitzar-lo i evaluar el resultat. 

2.- Explain the project to your classmates. 
Explicar el projecte als companys de classe. 

 

 

Tema 6: Al final de la lliçó han de ser capaç de... 

Construir una làmpada amb mínim una bombeta i un interruptor. 

Posar en pràctica tot allò après durant la unitat didàctica. 

 

 

 

  

Taula 5.11: Resum del tema adaptat Electricity dangers 

Taula 5.12: Objectius del tema adaptat Electricity dangers 

Taula 5.13: Resum del tema adaptat Building a lamp 

Taula 5.14: Objectius del tema adaptat Building a lamp 



Oriol Grèbol Nogueras 

 Adaptació curricular de l'assignatura de Tecnologia pels alumnes de una USEE  31 

6. Posada en pràctica del material adaptat 
 

El material adaptat es va posar en pràctica des de la tornada de les vacances de Nadal, 

aproximadament el 20 de gener, fins a la primera setmana d'abril, aproximadament el dia 4, 

seguint la temporalització prevista de 32 hores aproximadament entre Tecnologia i Llengua 

Estrangera. D'aquesta manera, la segona avaluació va estar gairebé tota marcada per aquesta 

unitat didàctica sobre "Introducció a l'Electricitat". 

 

A continuació s'analitzarà quins han estat els passos que s'han dut a terme a l'aula, quins han 

estat els beneficis que ha comportat pels alumnes aquest material comparat amb el material 

elaborat pel departament de tecnologia, quins problemes han tingut els alumnes de la USEE, 

quines coses ha calgut explicar d'altres maneres perquè ho entenguessin millor... 

 

Primerament comentar que la temporalització establerta aproximada ha funcionat més o menys 

bé, tret que potser s'ha desquadrat alguna hora concreta, però en general ha sigut tal qual es 

va pensar, tant per l'assignatura de Tecnologia com per l'assignatura de Llengua Estrangera. El 

fet que sigui una activitat multimatèria ha permès que els alumnes de la USEE no es perdessin 

a classe de Tecnologia quan es parlava amb vocabulari una mica més tècnic d'anglès. A les 

classes de Llengua Estrangera ja havien treballat vocabulari específic de la unitat i quan a 

Tecnologia fèiem servir aquestes paraules ells ja les entenien. També cal recordar que en tot 

moment els alumnes estan acompanyats d'un professional de la USEE, i per tant si tenien 

dubtes o altres problemes sempre els podien ajudar. 

 

Entrant ja en la posada en pràctica del material adaptat, s'ha pogut comprovar que en el Tema 

1 els alumnes dominaven molt bé quins eren els aparells que tenien a casa que funcionaven 

amb electricitat, però els ha costat una mica més diferenciar quins aparells anaven amb piles 

d'aquells que tenien subministrament de la xarxa. Tot i això, a l'estar a l'aula taller s'ha pogut fer 

alguna demostració perquè ho entenguessin bé. En quant als materials conductors i aïllants, 

els hi ha sigut fàcil d'entendre gràcies a la pràctica en directe (mitjançant un circuit construït per 

fer aquestes demostracions) i a les aplicacions de les pàgines web de suport que hi ha. Els 

circuits també han estat senzills d'aprendre a partir de la pràctica i la prova i error. 

 

Del Tema 2 i Tema 3, cal dir que al principi els alumnes no entenien quin significat i perquè 

servien els generadors i els receptors, però quan després es va fer pràctica provant circuits 

amb bombetes, brunzidors, motors i piles van arribar a entendre que si no hi ha pila el circuit no 

funciona, i per això es diu generador. Una cosa que va funcionar molt i molt bé és el joc de 

cartes dels símbols, noms i imatges. A partir d'un joc divertit, que els va permetre també 

interactuar amb els seus companys, i els seus companys amb ells, van aprendre de forma 

ràpida quins eren els diferents components, quin símbol tenien i com es deien. Va ser una 

activitat molt divertida i per aprendre molt. El que va costar més, però, va ser la relació entre la 

mida del cable (llargada i amplada) i la intensitat de la bombeta. De forma teòrica no ho 

entenien de cap manera, però en la posada en pràctica en circuits senzill va resultar més 

clarificador. També va servir per aprendre a connectar els components, i veure el resultat de 

col·locar més o menys bombetes i/o generadors. 

 

El Tema 4 era el tema més complicat, i es va voler finalment que simplement entenguessin una 

mica només alguns tipus d'interruptors hi havia a partir de la pràctica, perquè les connexions 

que hi havia eren massa difícils per ells, donat que es perdien. Com el joc de cartes del Tema 2 

va funcionar molt bé, es va intentar fer una cosa similar a partir dels noms, símbols i imatges 

retallades per poder completar l'activitat proposada al dossier. Gràcies a operadors elèctrics 

senzills del taller es va poder explicar perquè funcionaven els interruptors, polsadors i, molt 

ràpidament i senzilla, el commutador. 
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En quant al Tema 5 dels perills de l'electricitat, treballant la làmina dels perills els va quedar 

molt clar què passava si no feien el que calia fer. A més a més, aquests alumnes sempre volien 

que els professors provéssim el resultat abans que ells perquè tenien una mica de por. Així que 

van estar atents i van entendre molt bé els perills de l'electricitat. 

 

Finalment, el Tema 6 era la construcció de la làmpada. En 3 sessions es va muntar la part 

elèctrica mitjançant: endoll, interruptor, portalàmpada i cable. Se'ls va explicar pas a pas què 

calia fer (pelar el cable, posar el cable marró dins el foradet i cargolar...) Ells van anar seguint 

les indicacions fins tenir la part elèctrica muntada. En les 7 sessions següents es va construir la 

làmpada en sí, de la forma que els alumnes volien i preferien. Van resultar unes làmpades molt 

maques i les poden fer servir a casa seva. A continuació, la figura 6.1 mostra els resultats de 

dos alumnes de la USEE: 

 

 

L'examen de la unitat, després de tota aquesta preparació, va anar molt bé. Alguns dels 

exercicis eren exercicis del dossier, per tant si els havien entès podien arribar a fer-ho bé, i 

també la part de comprensió lectora i competència lingüística va tenir uns resultats positius. 

 

En conclusió, el material posat en pràctica, adaptat pels alumnes de la USEE va permetre 

assolir els objectius proposats, i millorar l'aprenentatge dels alumnes envers aquest tema que a 

simple vista pot resultar molt costós, i a més a més si resulta ser en llengua anglesa. De cara a 

altres anys, es pot retocar i simplificar en algun tema, però en general en la mostra realitzada 

ha donat molt bons resultats. 

 

  

Figura 6.1: Làmpades creades per alumnes de la USEE 
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7. Conclusions 
 
Després del treball realitzat, es pot observar que la relació entre els alumnes de una USEE i els 
alumnes de l'aula ordinària no és la relació esperada que hi hauria d'haver, i que hi ha 
problemes que dificulten la relació òptima entre ells, tot i ser nois i noies de la mateixa edat. 
 
Per conèixer perquè es dóna això, primerament cal haver fet un petit anàlisi per conèixer què 
és la unitat de suport a l'educació especial i quines persones poden estar escolaritzades en 
ella. Aquestes persones, normalment amb algunes condicions que no permeten ser 
escolaritzats en un centre especial, fan unes hores i matèries amb altres companys de la seva 
edat, i algunes hores i matèries ells sols, amb professorat d'educació especial. La quantitat 
d'alumnes que pot haver en una USEE és un màxim de 12, i és un recurs de zona, no de cada 
localitat. 
 
Ara bé, aquests alumnes tenen capacitats menors que els altres alumnes de la seva edat, i 
també tenen un aprenentatge menor. Per això, cal estar alerta i estar atents a ells per poder fer 
que l'aprenentatge sigui més i millor. La Tecnologia, però, és una matèria que es cursa 
conjuntament amb el grup ordinari, i per això és molt important conèixer què es pot fer per 
millorar el seu aprenentatge i perquè la relació amb els companys sigui normal, sigui fluida i 
sigui una relació de tu a tu, sense pors. 
 
La realització d'una enquesta als alumnes de l'aula ordinària, i també als alumnes de la USEE, 
ha permès conèixer quin és el grau de relació entre ells, i també quina és la concepció que uns 
i altres tenen de la tecnologia i de la tecnologia quan estan treballant conjuntament. Aquests 
resultats que s'han analitzat han permès pensar i treballar en unes modificacions a efectuar 
perquè hi hagi una millora en tots els sentits: una millora en la relació personal, de forma que 
no siguin un col·lectiu d'alumnes amb els qui no es tingui relació i es pugui treballar amb ells, 
una millora en la relació professional, permetent fer activitats i treballs conjuntament que 
permeti la motivació i les ganes de treballar-hi, i sobretot, una millora en la concepció i el 
pensament que són alumnes igual que ells, amb la única diferència que tenen unes capacitats 
menors que les que ells tenen, però que amb potser les mateixes o més ganes de superació i 
esforç. 
 
El fet que els alumnes de l'aula ordinària pensin, la meitat aproximadament, que els alumnes de 
la USEE haurien d'anar a un centre especial per a ells fa que hagin de canviar coses, idees i 
pensaments per tal que arribin a la conclusió que això no és necessari si les coses es fan 
correctament. 
 
Una altra conclusió extreta, a partir de l'enquesta realitzada als alumnes de l'aula ordinària, és 
que consideren que el treball mitjançant material adaptat comporta un augment de 
l'aprenentatge significatiu dels alumnes de la USEE. Per això, i amb la possibilitat de posar-lo 
en pràctica, s'ha dissenyat un material adaptat a ells per poder dur a terme la unitat didàctica 
d'Introducció a l'electricitat. Aquest material adaptat s'ha dut a terme a l'aula, des del principi 
fins al final, i s'ha pogut veure que els resultats obtinguts han estat bons. Això fa pensar que si 
a aquests alumnes se'ls prepara un material en totes les matèries, adient a les seves 
capacitats, i amb uns objectius clars i mínims, poden arribar a entendre-ho a la perfecció. 
 
Com a conclusió també, i no tant del treball realitzat i plasmat en aquesta memòria, cal dir que 
treballar amb aquests alumnes a l'aula et fa créixer com a persona i et va entendre moltes 
coses que potser no t'havies plantejat mai. Ha estat un goig i un plaer poder treballar amb ells. 
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