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ANNEX 1. INFORME ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

1.1. Recopilació de dades: 

A. Situació general de l’alumne. 

A.1. Síntesi dels aspectes del desenvolupament personal de l’alumne rellevants per a la 
intervenció educativa (historial acadèmic i altres dades d’interès). 

A.2. Nivell de competències curriculars. 

A.3. Estil d’aprenentatge i motivació per aprendre. 

B. Informació sobre l’entorn familiar i escolar de l’alumne. 

C. Proposta de línies generals de l’adaptació curricular individualitzada significativa. 

C.1. Determinació dels objectius d’àrea. 

C.2. Seqüència de continguts. 

C.3. Tipologia d’activitats. 

C.4. Metodologia. 

C.5. Horaris i distribució del temps. 

C.6. Criteris d’avaluació. 

 

1.2. Elaboració del pla individualitzat: 

A. Dades personals i escolars de l’alumne/a. 

B. Informe o valoració de la competència curricular de l’alumne/a. 

C. Delimitació de les necessitats educatives 
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ANNEX 2. CONTRACTE DIDÀCTIC 

 

Membres de l’equip Signatura 
1. 
  

2. 
  

3. 
  

4 
  

 

 

Tasques a desenvolupar 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Professor/a (nom i signatura)                                                                                            Data 

..............................................................                                                                   ..... / ..... / .....  



Programa de Diversificació Curricular aplicat a la Tecnologia. Annexos. 4 

ANNEX 3. MODEL D’ACTA 

 

Grup: 

Projecte: 

Setmana: 

Lloc: 

Data: 

Hora: 

Durada: 

Assistents: 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

 

 

 

PUNTS QUE ES FAN CONSTAR: 

 

 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ: 

 

 

 

 

 

Nom i signatura:  
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ANNEX 4. FITXA DE L’ARTEFACTE 

Nom de l’artefacte 

1. Quin nom té a les llengües següents? 

• Català: 
• Castellà: 
• Anglès: 
• Francès: 

2. Busca tres definicions diferents de bicicleta a diccionaris i/o internet i cita’n les fonts. A 
continuació, elabora tu mateix una definició de bicicleta. 

Context personal 

1. L’has fet servir alguna vegada? Quan? Té algun valor especial per tu? 

2. El seu ús t’aporta satisfaccions personals? 

3. És fàcil de fer servir? Com es fa servir? Calen instruccions? 

4. Cal un aprenentatge o formació prèvia per utilitzar-la? 

5. El seu ús comporta beneficis per a la salut? 

6. Hi ha risc de patir accidents? N’has patit algun alguna vegada? 

Context social 

1. El seu ús correspon a una necessitat o a una conveniència social? 

2. És important socialment? Ho va ser en algun moment de la història?  

3. En el passat, què podia representar socialment el seu ús? 

4. Si desaparegués, què passaria? 

5. És estètica? És bonica? 

6. Està subjecte als canvis de moda? 

7. Està de moda actualment? Per què? 

8. Creus que amb el seu ús han canviat els costums de les persones? 

9. L’ús de la bicicleta, és culturalment acceptable? Hi ha cultures que no l’acceptarien? 

10. El seu ús és ètic? 

11. Quins creus que són els avantatges i inconvenients de l’ús de la bicicleta? 

Context econòmic 

1. Coneixes marques i/o fabricants de bicicletes? 

2. A on fabriquen aquestes marques? Al nostre país? Són importades? 

3. Et sembla un artefacte de produir o fabricar? 

4. Et sembla que és car construir-la? 

5. Creus que la seva fabricació pot ser un bon negoci? O et semblaria millor dedicar-te a 
negocis alternatius? 
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6. Pots relacionar l’ús i la producció de la bicicletes amb llocs de treball, oficis i ocupacions? 

7. Tria 5 models diferents de bicicletes i informa’t de quin preu de mercat tenen. 

8. Hi ha diferències de preu entre diferents marques i models? A què creus que és degut? 

9. Existeixen costos afegits degut a la moda o altres factors externs? 

10. D’aquests 5 models, et sembla adequada la relació preu - utilitat - qualitat? 

11. Quin dels teus 5 models valdria la pena més comprar? Detalla’n els motius. 

Context tecnològic 

1. Quines funcions trobes que ofereix la bicicleta? 

2. Amb els teus coneixements actuals, dibuixa una bicicleta i anomena el màxim de parts o 
peces que la composen. 

3. Com funciona? 

4. En quins principis o lleis físiques es basa el seu funcionament? 

5. Les bicicletes necessiten manteniment? 

6. Amb els teus coneixements actuals, en cas d’avaria, podries reparar-la tu mateix, o hauries 
d’acudir als serves d’un tècnic especialitzat? 

7. Es trenca o es deteriora amb facilitat al llarg del temps? 

8. Els seus mecanismes són segurs? O fallen sovint? 

9. Quina vida útil li donaries? 

10. En la seva utilització, s’adapta al cos de les persones? És a dir, és ergonòmica? 

11. Quines peces tindran moviment? 

12. Coneixes altres alternatives a la bicicleta? És a dir, altres artefactes que ens proporcionin 
prestacions similars? 

13. La bicicleta, tal i com és ara, creus que té futur? 

14. Quins van ser els orígens de la bicicleta? 

Context mediambiental 

1. Quina energia consumeix? És renovable? Fa servir algun tipus de combustible? 

2. Els materials dels què està feta, són reutilitzables, recuperables o reciclables? 

3. Com es reutilitzen, recuperen o reciclen? On? 

4. En l’obtenció dels materials o en el procés de fabricació, es produeix algun impacte 
mediambiental? 
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ANNEX 5. PAUTES BÀSIQUES PER A LA REPARACIÓ DE BICICLETES1 

A5.1. Netejar i posar oli a la bicicleta 

La neteja és primordial abans de manipular qualsevol bicicleta. Ensenyarem als alumnes una 
sèrie d’hàbits fonamentals per a la correcta manipulació de qualsevol bicicleta. Podem dividir 
aquests hàbits en diverses etapes: 

Neteja: s’ha de realitzar amb un drap de cotó o amb una esponja amb una mica d’aigua i sabó. 
Si la bicicleta està molt bruta, la podem netejar amb una mànega. Netejarem el quadre però no 
les rodes, ja que l’aigua es podria ficar a dins dels coixinets, la qual cosa podria resultar 
perjudicial. Un cop neta, l’assecarem amb un drap de cotó. 

Desengreixat: abans d’engreixar certes parts de la bicicleta, s’ha de realitzar un desengreixat 
inicial. En el cas de la cadena, la desengreixarem o bé amb algun producte específic, o bé amb 
un pinzell gruixut mullat de gasolina. També es desengreixarà, de la mateixa manera, altres 
engranatges mecànics com són: els canvis, els pinyons i els plats. Un cop desengreixat, ho 
podem netejar amb palets de cotó de netejar les orelles, per exemple.  

Engreixat: no s’utilitza el mateix lubricant per a tots els components. Per la tija i la potència 
s’utilitza greix sòlid, mentre que a la cadena hi posarem oli líquid de vaselina o oli especial per 
cadenes. Sobretot no fer servir “3 en 1” indiscriminadament per a tots els elements mecànics. 

A5.2. Els frens 

Els frens són els components de la bicicleta que més seguretat ens aporten. És per això que el 
seu manteniment és crucial per tal d’evitar accidents. El manteniment dels frens també seguirà 
el seu procés: 

Desmuntatge dels frens: en primer lloc, es destensa el cable de la maneta. En segon lloc, es 
deixa anar el cable de la lleva que no porta cargol a pressió, i es descargola el cargol de l’altra. 
Ja tenim les lleves lliures de cables. Ara les traurem mitjançant una clau allen, fixant-nos en 
que el motlle té dos terminals; un de llarg, i un altre de curt. A la fase de muntatge, el curt anirà 
inserit a la lleva, i el llarg al quadre o forquilla. Per últim, traurem les pinces de fre amb una clau 
allen o plana. 

Neteja: el procés de neteja és similar al d’altres components. Es neteja amb un drap 
lleugerament humit d’aigua o desengreixant. És molt important netejar els motlles i les pinces 
de fre. 

Engreixat: es posarà greix als motlles. 

Muntatge: primer muntarem les lleves sense les pinces de fre. La resta del muntatge és invers 
a la fase de desmuntatge dels frens. 

Cables: és recomanable canviar els cables i les fundes dels frens al mateix temps, però no 
posar-hi lubricant la primera vegada. Un cop els hàgim utilitzat durant uns dies, ens plantejarem 
la necessitat d’engreixar. 

A5.3. El canvi posterior 

El canvi posterior no té perquè donar problemes si el tenim net, engreixat i ben regulat; però tot 
sovint no és així. Es per això que moltes de les bicicletes que reparem, presentaran aquesta 
patologia. 

Desmuntatge: en primer lloc, es posa la cadena al pinyó més petit i s’afluixa el cargol que 
pessiga el cable. En segon lloc, amb molta cura s’afluixen els cargols que subjecten les rodetes. 
Aquestes rodetes poden caure, doncs les deixem a part. Cal recordar quina rodeta va a cada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 López Prat, O. Cursillo de mecànica de la bicicleta. 
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lloc, ja que probablement seran diferents. Per últim, amb la cadena lliure, es procedeix a 
desmuntar el canvi amb una clau allen de 5mm. 

Neteja: un cop tinguem les rodetes lliures, les desmuntem i les netegem amb un drap humit. 

Engreixat: únicament s’engreixaran els eixos de pivot del cos i de gir de les rodetes amb algun 
lubricant amb tefló, i els cargols amb greix sòlid. 

Muntatge: en primer lloc, es muntarà el cos del canvi, començant a cargolar amb la clau allen 
de 5mm dues voltes. En segon lloc, es tira enrere tot el cos i es pressiona la resta. Un cop 
hàgim pressionat del tot, ja podem deixar anar el cos. Muntem primer la rodeta més propera als 
pinyons i col·loquem la cadena. Finalment, col·loquem l’altra rodeta. 

Sincronització: es posa la cadena al segon pinyó més petit i, actuant sobre el tensor del cable, 
centrem la cadena en aquell pinyó. Afluixem una mica fins que no faci soroll. 

A5.4. Els pinyons 

Pocs cops caldrà desmuntar-los, simplement cal recordar netejar-los periòdicament. Quan es 
neteja la cadena, també cal netejar els pinyons i els plats, ja que sinó, a la primera pedalada, la 
cadena tornarà a estar bruta. 

Desmuntatge: es precisa d’una eina específica, juntament amb una altra eina anomenada 
“latiguillo”. El “latiguillo” és un mànec que porta un tros de cadena penjant. En primer lloc, 
s’extreu la roda de la bicicleta, amb el canvi engranat al pinyó més petit. Després es treu el 
tancament i es col·loca la clau a l’eix. 

No podem afluixar el cargol, ja que els pinyons giren en el mateix 
sentit. És ara quan farem servir el “latiguillo” per bloquejar els 
pinyons i poder fer “contra-cargol”. El “latiguillo” té dues parts: un 
tros de cadena curt agafat pels dos extrems, i un tros de cadena 
llarg, agafat per un sol extrem. Es col·loca el “latiguillo” com 
s’indica a la figura, i es fa palanca en el sentit contrari de la clau, 
amb la que intentarem afluixar el cargol. Un cop extret el cargol, 
podem extreure els pinyons i netejar la roda lliure amb un drap 
humit. 

Neteja: els pinyons es netegen amb qualsevol producte desengreixant i eixugats amb un drap 
de cotó. 

Muntatge: s’engreixa una mica el nucli de la roda lliure i es comença col·locant el “cassete” a 
la boixa (buje en castellà). Ara només falta col·locar els pinyons, netejar i engreixar el cargol, i 
amb la mateixa clau especial, enroscar. 

A5.5. Els canvi davanter 

Desmuntatge: el primer que cal fer és col·locar el desviador al plat petit i afluixar el cargol que 
pressiona el cable. Afluixem el cargol i podrem treure el canvi. A la part inferior de la caixa de 
canvis hi ha un cargol que caldrà treure completament per a poder alliberar el canvi de la 
cadena. Es neteja el canvi i el quadre. 

Muntatge i engreixat: un cop net, s’engreixen amb oli de tefló els eixos de gir i amb greix les 
rosques dels cargols. Ara ja es pot muntar el canvi. 

En primer lloc, es col·loca el desviador al quadre pressionant el cargol lleugerament. Després 
es tensa el canvi amb la mà de manera que vagi cap al plat major. En aquest moment s’ajusten 
l’angle i l’alçada. Per a poder ajustar l’angle correctament, s’ha d’observar el canvi des de dalt i 
veure que la caixa està alineada amb el plat gran. Per ajustar l’alçada de la caixa, aquesta ha 
d’estar a prop del plat gran però sense tocar-lo. 

Ara ja es pot pressionar el cargol. Es torna a col·locar la cadena dins la caixa, pressionant el 
cargol corresponent per a centrar-la, i ja està el canvi muntat. 
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Ajustar: abans de posar el cable de la cadena, aquesta haurà d’estar al plat petit. Es canvia el 
pinyó gran i es comença a pedalejar amb ma mà. Amb el cargol superior, es controla el topall 
del plat petit. Contra més pressionem el cargol, més es desplaçarà el topall cap enfora, fins que 
toqui amb la cadena. En aquest moment caldrà afluixar per a què no toqui. 

Es tensa el cable, comprovant que aquest estigui ben situat a les seves guies i es pressiona el 
cargol. Ara es comença a tensar el cable des del comandament del manillar, i es canvia de plat 
petit a plat gran. Es segueix tensant el cable fins que la cadena vulgui sortir per fora. És llavors 
quan actuem sobre el cargol inferior, pressionant-lo per apropar la caixa al quadre, o afluixant-
lo si no arriba a centrar-se al plat gran. Ja s’ha regulat el topall superior. 

Per últim, només queda posar el plat mitjà i el pinyó mitjà, i ajustar el tensor del cable de 
manera que la caixa estigui ben centrada a la cadena. 

A5.6. Els plats i les bieles 

Desmuntatge de les bieles: per al desmuntatge de les bieles es necessita un extractor de 
bieles. 

En primer lloc, es treuen els pedals, per així després poder treure el cargol que pressiona l’eix 
del pedalier. La majoria dels models funcionen amb un gran cargol-tapa que es descargola amb 
una clau allen de 8mm. 

S’afluixa completament l’extractor de bieles i es desenrosca la biela. Només falta pressionar el 
cargol interior de l’extractor, que empeny contra l’eix i treu la biela cap enfora. Ara ja tenim la 
biela treta. Es pot netejar la rosca del pedal. 

Desmuntatge dels plats: un cop tinguem la biela dreta als plats, ens disposem a desmuntar-
los. Es comença per treure, amb una clau allen de 5mm, el plat petit, el qual té els cargols a la 
cara interna del plat, i que van directament enroscats a la biela.  

Ara es poden treure els plats gran i mitjà, que van units entre sí amb un cargol i una rosca. 
Anar amb compte amb el coure que hi ha entre un plat i l’altre, no oblidar la seva posició. Amb 
una clau allen de 5mm es treuen tots els cargols i ja tenim els plats desmuntats. 

Neteja i muntatge: els plats, les bieles, els cargols i les rosques es poden netejar amb 
desengreixant. Després d’engreixar totes les rosques, es procedeix al muntatge de la biela, 
tenint en compte que la majoria dels plats tenen una posició concreta. Aquesta posició es 
determina de la següent manera: els tres plats porten unes petites marques, que caldrà alinear. 
Normalment el plat gran té un topall a la seva cara externa, que impedeix que la cadena 
s’enganxi. Aquest topall s’ha de posar al costat de la biela, i ja tenim el punt de referència. 

Només falta posar les bieles, procurat que sigui una posició diferent a la que estava, d’aquesta 
manera es repartirà el desgast sobre l’eix. Finalment, es pressiona el cargol engreixat amb una 
clau allen de 8mm i es munten pels pedals, també engreixats. 

A5.7. La cadena 

Determinar la longitud de la cadena: aquesta operació és necessària per a la col·locació de 
cadenes noves. En cas d’instal·lar una cadena nova, també és convenient canviar els pinyons i 
el plat que més s’utilitzin. Per detectar que una cadena s’ha de substituir és necessari 
comprovar la seva elongació. Aquest pas es pot fer amb una eina especial, o comparant-la amb 
una cadena nova. Si la cadena vella és més llarga que la nova en un parell o tres d’eslavons, 
serà precís canviar-la. 

Desmuntatge: es retira la cadena antiga amb un 
“tronxacadenes”, o si té eslavó ràpid, es pot treure amb la mà. 
Es canvien el plat i el pinyó petits sense la cadena. Es passa 
la cadena nova pel canvi, els pinyons i els plats, subjectant un 
extrem amb un radi doblegat en forma de U o de W, com 
postra la figura. Ara s’ha d’anar ajuntant fins a que el canvi 
posterior es tensi i la cadena se separi de la rotllana superior 
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del canvi aproximadament mig centímetre. Ara es treuen els eslavons sobrants i es tanca la 
cadena.  

Per comprovar que la cadena té la longitud adequada, es canvia al plat gran i al pinyó gran. 
Aquesta combinació mai s’hauria de fer servir, però ha de permetre el pas de la cadena. En cas 
que la cadena sigui massa curta, es repetiran els passos anteriors afegint un eslavó. 

Manteniment de la cadena: després de cada sortida és convenient netejar la cadena i cada 
cert temps engreixar-la amb oli específic per cadenes. En aquestes operacions, no és 
convenient desmuntar-la, ja que contra més la desmuntem, més probabilitats hi ha de que es 
trenqui. 

A5.8. L’eix del pedalier 

Desmuntatge: abans de res, cal desmuntar les bieles tal i com s’ha explicat a l’apartat anterior. 
És convenient netejar la rosca interna de l’eix, a on hi ha el cargol de la biela. Per a poder 
extreure les “cassoletes” del eix del pedalier, són necessàries les eines adequades. Cada 
“cassoleta” necessita la seva eina específica. Es col·loca l’eina a la “cassoleta” del costat 
oposat al canvi i s’afluixa. Es pressiona cap al sentit del gir i s’afluixa cap al contrari. D’aquesta 
manera, les dues “cassoletes” s’afluixen cap enrere. Un cop s’hagi tret la primera “cassoleta”, 
es procedeix de la mateixa manera a extreure’n l’altra. 

Neteja i engreixat: en primer lloc, és convenient netejar l’òxid de l’interior del quadre. Després 
es netegen les “cassoletes” de la mateixa manera. A l’hora d’engreixar, posem molt greix, tant a 
la part interna de les “cassoletes” com a les rosques externes i el quadre. 

Muntatge: en primer lloc, s’enrosca la part dreta, que està marcada amb una R i va al costat 
dels plats, pressionant fins que arribem al final. A continuació, es pressionen, sempre cap 
endavant, la “cassoleta” esquerra de manera que quedi totalment pressionada. 

A5.9. Com centrar una roda 

El centrat de les rodes és una de les principals raons, després de la regulació dels canvis, per 
les que la gent porta la bicicleta al taller. Aquesta operació no és simple, sinó més bé costosa i 
llarga. Es necessitarà una eina específica per fer-ho correctament. 

Operacions prèvies: si tenim una llanta vella, podem practicar amb ella. Seria ideal tenir un 
banc de centrat, que consisteix a un suporta on es col·loca la llanta i permet ajustar les guies a 
la superfície de frenat per tenir controlada la desviació en els tres sentits: dreta, esquerra i 
vertical. 

Si no tenim un banc d’aquest tipus, també es pot detectar si la llanta està descentrada amb 
l’oïda. En un ambient silenciós podem detectar si la llanta està descentrada perquè rossa amb 
la sabata. Si tensem suficientment el cable, podrem percebre fins el més mínim fregament, i 
posteriorment corregir-lo. L’únic problema que presenta aquest mode és que no s’aprecien les 
desviacions verticals. 

Funcionament de la roda: si mirem la figura, podrem observar el radi (en 
negre) i el diagrama de forces associat. La fletxa vermella correspon a la 
tensió que exerceix el radi sobre la llanta. Aquesta força diagonal es pot 
descompondre en dos eixos perpendiculars. La fletxa verda indica la força 
vertical i la blava la horitzontal. La fletxa verda és molt més llarga que la blava, 
ja que és la que major pes suporta. Contra més pressionem el radi, major serà 
la tensió produïda. Si això s’aplica a cada radi, sembla obvi que per què la 
llanta estigui al seu lloc, serà necessari equilibrar totes les forces de tots els 
radis. 

Centrat: si pressionem el radi d’un costat, descentrarem la llanta per aquell 
costat. Però, i si la llanta ja està descentrada cap aquell costat? Doncs 
pressionarem el radi més proper al costat contrari, o afluixaren el radi d’aquell 
costat. Per pressionar un radi caldrà fer-ho en sentit antihorari. En aquest moment, es para 
l’atenció a la sabata i s’escolta quan frega la llanta. 
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A5.10. La forquilla de suspensió 

Regulació: la precarga determina amb quina facilitat s’enfonsa la forquilla. És un ajust que té a 
veure amb el tipus de terreny, però sobretot amb el pes del ciclista. Una persona pesada 
necessitarà una precarga alta, per a que no se li enfonsi més d’un 20% només muntar-s’hi. Ans 
al contrari, els ciclistes lleugers necessitaran una precarga baixa. 

A les forquilles amb amortiment per aire s’endureix la precarga augmentant la pressió dins la 
forquilla, amb una xeringa prevista per a tal efecte. Més aire igual a més precarga. 

Manteniment: les forquilles també es desgasten. A les forquilles d’oli serà convenient revisar 
tots els retens al menys un cop l’any. També cal fer canvi d’oli, ja que aquest es degrada amb 
l’ús. 

A5.11. La direcció 

Segons el sistema, podem tenir dos tipus diferents de direcció: normal o de rosca, o Ahead. A 
més, podem tenir tres mides diferents de direcció: 

1” = 22,2mm* = normal / 1”1/8” = 25,4mm = oversize / 1”1/4” = 28,3mm = superoversize 

* Les mides en mm estan preses del diàmetre interior de la forquilla. 

Regulació: a les direccions convencionals, es faran servir claus planes de 32, 36 o 40mm, 
segons la mida, 1”, 1”1/8” o 1”1/4” respectivament. Una manera de saber si una direcció té joc, 
és frenar davant i intentar moure la bicicleta, amb lleugers desplaçaments cap endavant i cap 
enrere. D’aquesta manera, si és de suspensió, comprovarem un lleuger moviment a la pròpia 
direcció, que ens indicarà que cal ajustar-la. Una altra possibilitat és que la direcció estigui 
excessivament dura. 

En primer lloc, s’afluixa el cargol superior (contracargol) per poder actuar sobre l’inferior 
còmodament. Començarem per afluixar el cargol inferior una mica, per després anar-lo 
pressionant poc a poc. A cada cop comprovarem que disminuïm el joc al fre davanter, fins que 
no hi hagi. Ara cal comprovar que no hem deixat la direcció massa dura, movent el manillar a 
dreta i esquerra, sense que costi massa. Aquest serà el punt correcte. Només falta deixar la 
clau al cargol inferior i fixar la seva posició, per després pressionar el cargol superior amb l’altra 
clau, fent el joc de cargol-contracargol. 

A5.12. Les boixes 

És la peça que alberga l’eix, els rodaments sobre els que aquest llisca, i és a on es recolzen els 
radis. En podem tenir de dos tipus: 

- Amb rodaments segellats: no es poden desmuntar les boles. 
- Amb rodaments de boles: és el que tenen la majoria de bicicletes, amb unes boletes 

que cal engreixar i unes pistes que cal ajustar. 

A més, ela boixa davantera és diferent de la posterior, perquè la posterior és l’encarregada de 
suportar els pinyons. 

Quan es netegi la bicicleta amb aigua, s’ha de procurar que aquesta no surti a massa pressió 
sobre les boixes, ja que es reduiria la vida útil dels rodaments que porten al seu interior. 

Normalment se li fa manteniment a les boixes, però no se solen canviar perquè s’han de 
desmuntar moltes altres parts de la bicicleta, com la roda, els radis, la llanta...  

Desmuntatge: la boixa no requereix massa manteniment, però cal cuidar-la una mica. En 
primer lloc, es necessiten les eines adequades. En aquest cas es tracta d’una clau de cons 
(d’entre 13 i 17mm). Amb aquesta clau, i una altra clau fixa, s’afluixa primer el contracargol 
exterior i després l’altre cargol. Un cop extrets els dos cargols, es pot extreure l’eix i 
començaran a caure unes 18 boles. Convé posar un recipient per a que no es perdin. Es 



Programa de Diversificació Curricular aplicat a la Tecnologia. Annexos. 12 

desengreixen una a una i es guarden. Es neteja l’eix per dins, traient el greix i intentant que 
quedi el més net possible. 

Muntatge de l’eix: tenim, per una banda, l’eix i un contra cargol i, per l’altra, un grapat de boles.  

S’engreixa l’eix i s’hi enganxen les boles. Posarem la meitat de boles a cada costat. 
S’introdueix l’eix que quedarà assentat sobre les boles. 

Ajustar: l’ajustament es realitza mitjançant un sistema de cargol-contracargol, semblant al de 
les direccions convencionals. Col·loquem el con i el pressionem amb els dits fins que quedi ben 
clavat. Col·loquem el separador, si hi havia, i el contracargol, que també pressionarem amb els 
dits. Amb la clau plana bloquejarem el con i amb l’altra clau el contracargol, per tal de bloquejar 
el conjunt. 

 

 

 

 

  



Programa de Diversificació Curricular aplicat a la Tecnologia. Annexos. 13 

ANNEX 6. DOCUMENT D’INVENTARI DE BICICLETES 

Aquest document podrà seguir el patró que es precisi, però és important que contingui, al 
menys, la següent informació: 

• Model de la bicicleta 
• Propietari i dades  
• Data d’entrada 
• Data de sortida 
• Hores dedicades 
• Alumnes que l’han reparat 

 

A mode de guia, es pot emprar la següent taula: 

Model Propietari Entrada Sortida N hores Grup 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

  



Programa de Diversificació Curricular aplicat a la Tecnologia. Annexos. 14 

ANNEX 7. MODEL INFORME 

 

Data d’entrada: ...........................................     Data de sortida: ............................................ 

Grup de treball: ............................................................................................................................. 

Referència: ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 

Patologia: ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 

 

Observacions: ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 

 

Reparació: .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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ANNEX 8. MODEL PRESSUPOST 

Aquest document podrà seguir el patró que es precisi, però és important que contingui, al 
menys, la següent informació: 

• Referència dels recanvis  
• Mà d’obra  
• IVA 
• Preus unitaris 
• Preus totals 

 

A mode de guia, es pot emprar la següent taula: 

Recanvis / mà d’obra Nº unitats Preu unitat Preu total 
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ANNEX 9. AJUDEM O DIFICULTEM EL TREBALL COOPERATIU?2 

 

Tasca: avaluar el comportament de cadascun dels membres de l’equip. Encerclar els nombres 
de l’1 al 6 segons el grau de satisfacció. 

Rols de treball: afavoreixen la col·laboració 
 
1. INICIA, proposa idees noves, estimula al grup                                                          1 2 3 4 5 6 

2. DEMANA informació i opinions                                                                                  1 2 3 4 5 6 

3. COMUNICA idees, conviccions                                                                                  1 2 3 4 5 6 

4. INFORMA, exposa el que sap                                                                                    1 2 3 4 5 6 

5. ORIENTA i defineix la posició del grup                                                                      1 2 3 4 5 6 

6. FORMULA de nou les idees                                                                                       1 2 3 4 5 6 

7. RESUMEIX, coordina les relacions entre les idees                                                   1 2 3 4 5 6 

 
Rols de solidaritat: fomenten la cohesió i el progrés del grup 
 
1. FACILITA LA PARTICIPACIÓ dels altres                                                                  1 2 3 4 5 6 

2. ANIMA, manifesta adhesió, afecte, acceptació ver els altres                                    1 2 3 4 5 6 

3. AJUDA a establir les finalitats cap a les que ha de tendir el grup                              1 2 3 4 5 6 

4. HARMONITZA les diferències                                                                                    1 2 3 4 5 6 

5. OBSERVA i analitza la dinàmica del grup per a millorar-la                                        1 2 3 4 5 6 

6. AFAVOREIX les bones relacions, admet els seus error                                            1 2 3 4 5 6 

 
Rols negatius: tenen objectius individuals, busquen la seva pròpia afirmació, busquen una 
finalitat personal 
 
1. FALTA D’INTERÈS                                                                                                    1 2 3 4 5 6 

2. DOMINA EL GRUP                                                                                                    1 2 3 4 5 6 

3. ATACA sense motiu, menysprea                                                                               1 2 3 4 5 6 

4. VOL CRIDAR L’ATENCIÓ                                                                                          1 2 3 4 5 6 

5. BLOQUEJA el treball, s’oposa                                                                                   1 2 3 4 5 6 

6. INSEGURETAT                                                                                                          1 2 3 4 5 6 

7. UTILITZA el grup com auditori                                                                                   1 2 3 4 5 6  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Quinquer Vilamitjana, D. (2006). Eines metodològiques per al desenvolupament de projectes 
d’innovació. 
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ANNEX 10. OBSERVACIÓ EXTERNA DEL TREBALL EN GRUP 

 
Formen el grup: 

a. 
b. 
c. 
... 

 
Guia per a l’observació externa d’un grup cooperatiu: 
 
1. La participació verbal: 
 

1.1. Qui participa més? 
1.2. Qui participa menys? Que fan els silenciosos? 
1.3. Qui parla amb qui? 
1.4. Qui facilita la interacció? 

 
2. Qui té influència? 

 
2.1. A qui escolta tothom quan parla? 
2.2. A qui escolten menys? 
2.3. Hi ha rivalitats pel lideratge? 

3. Quins rols es perfilen? 
 
3.1. Hi ha algú que es vol imposar als altres? Bloqueja l’acció quan les coses no van per on 
vol? 
3.2. Hi ha algú que tracta de suavitzar les coses? Que ajuda evitar conflictes? Que procura 
que tothom participi? 
3.3. Hi ha algú que no s’implica? Assenteix, no té iniciatives... 
 

4. Com es prenen les decisions? 
 
4.4. Hi ha que decideix pel seu compte? 
4.5. Hi ha qui dona suport als suggeriments dels altres? 
4.6. S’intenta cerca consens? 
4.7. Hi ha a qui no es prenen en consideració les aportacions? 

 
5. Funcions: 

 
5.1. Hi ha qui ajuda a participar les altres? 
5.2. Hi ha que interromp els altres? 
5.3. Hi ha algú que ajuda a clarificar les idees als altres? 
5.4. Es rebutgen les idees d’algú? I ha qui els dóna suport? 

6. Inclusió: 
 
6.1. Hi ha subgrups? Hi ha persones sempre d’acord amb uns i en desacord amb altres? 
6.2. Hi ha persones poc integrades? 

 
7. Sentiments 

 
7.1. Quins sentiments s’observen? Ràbia, frustració, afecte, avorriment, autodefensa... 
7.2. Hi ha algú que intenta que no hi hagin sentiments negatius?  
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ANNEX 11. QÜESTIONARI AVALUACIÓ 

Nom: ................................................................................   Curs: .................................................. 

Quines són les teves àrees d’interès a l’escola? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Quines són les teves àrees d’interès fóra de l’escola? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Què creus que has après al taller de bicicletes? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Què és el més important del treball en equip? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Quina ha estat la teva relació amb el professor/a que ha impartit el taller? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Faries alguna millora o aportació al Programa del taller de bicicletes? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Valora, de l’1 al 10, la teva experiència al Programa de Diversificació Curricular: ................ 
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ANNEX 12. CONVENI EMPRESA – CENTRE ESCOLAR 

 

	   	  

REF03_C/Qüestionari de Compromís per homologar el
centre de treball.

BID.Banc Integrat de Dades

Objectiu d'aquest qüestionari:

• Assegurar la idoneïtat de l'entitat per rebre alumnes en pràctiques.
• Garantir una bona col·laboració entre centre de treball, el centre educatiu i l'alumne/a, complint amb la finalitat de l'FPCT.

1. DADES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA

NOM DE L'ENTITAT:

2. IDENTIFICACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ

CENTRE EDUCATIU: JOAN PELEGRÍ

CICLE / ALTRES ESTUDIS: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10)

TUTOR/A FPCT:

OBSERVACIONS:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

3. ACORD DE COMPROMÍS DE L'ENTITAT

L'alumne/a realitzarà tasques conforme al pla d'activitats del cicle, prèviament pactades amb el tutor/a del centre educatiu.
L'alumne/a durà a terme les seves tasques en unes instal·lacions adequades a l'activitat.
L'alumne/a assumirà un grau de responsabilitat d'acord amb les tasques assignades.
L'entitat designarà un tutor/a que farà el seguiment de l'alumne/a.
L'entitat es compromet a rebre possibles visites del tutor/a del centre educatiu i a col·laborar a través d'enquestes.

OBSERVACIONS GLOBALS:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

En base al Protocol de condicions del centre de treball (document amb referència 02) i aquest Qüestionari de Valoració (referència 03),
l'entitat és considera apta per poder rebre alumnes en pràctiques pel cicle / altres estudis que consta en aquest document

Segell i Signatura: .......  de/d'  ..............................  d  20 ........
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ANNEX 13. FITXA DE DADES DEL CENTRE DE TREBALL 

 

	   	  

REF04/Fitxa de dades Centre de Treball

BID.Banc Integrat de Dades

DADES DE L'EMPRESA
IDENTIFICADOR FISCAL:

NOM:

TIPOLOGIA DE L'EMPRESA:

DADES UBICACIÓ
PAÍS:

CODI POSTAL: MUNICIPI/LOCALITAT:

TERRITORI:

VIA: DIRECCIÓ:

NÚMERO: ESCALA/PIS/PORTA:

RESTA DE LA DIRECCIÓ: POLÍGON:

TELÈFON: FAX:

DADES DEL CENTRE DE TREBALL
TIPOLOGIA DEL CENTRE DE TREBALL:

NOM:

NOM OPCIONAL:

DADES UBICACIÓ
PAÍS:

CODI POSTAL: MUNICIPI/LOCALITAT:

TERRITORI:

VIA: DIRECCIÓ:

NÚMERO: ESCALA/PIS/PORTA:

RESTA DE LA DIRECCIÓ: POLÍGON:

DADES CONTACTE
TELÈFON: FAX:

CORREU ELECTR#NIC:

DADES ACTIVITAT
AGRUPACIÓ:

SIC:

DADES RESPONSABLE
DNI DEL RESPONSABLE:

NOM DEL RESPONSABLE:

CÀRREC DEL RESPONSABLE: CORREU ELECTR#NIC:

TELÈFON: FAX:

OBSERVACIONS
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ANNEX 14. VALORACIÓ DELS RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

	  

REF19/Valoració del Quadern

BID.Banc Integrat de Dades

VALORACIÓ DELS RESULTATS D'APRENENTATGE
Centre docent: JOAN PELEGRÍ (8013640)
Nom/Cognoms de l'alumne/a: _______________________________________________________________
Estudi: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10)

La valoració es mesura de la següent forma:
 Molt bona Bona/Bé Suficient Passiva Negativa Sense valoració  

Resultats d'aprenentatge 1
1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada
àrea.

_________________

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat. _________________
1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat. _________________
1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors. _________________
1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei cap a l'entorn. _________________
1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat. _________________
1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, enfront a altres tipus
d'organitzacions relacionades.

_________________

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al que està acollida l'empresa, centre o
servei.

_________________

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració i de formació i les mesures de conciliació en
relació amb l'activitat.

_________________

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei. _________________
1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat
i resoldre els problemes que es plantegen.

_________________

Resultats d'aprenentatge 2
2.1 Compleix l'horari. _________________
2.2 Mostra una presentació personal adequada. _________________
2.3. És responsable en l'execució de les tasques assignades. _________________
2.4. S'adapta als canvis de les tasques assignades. _________________
2.5. Manifesta iniciativa en la resolució de problemes. _________________
2.6. Valora la importància de la seva activitat professional. _________________
2.7. Manté organitzada la seva àrea de treball. _________________
2.8. Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat. _________________
2.9. Manté una actitud clara de respecte al medi ambient. _________________
2.10. Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa. _________________
2.11. Es coordina amb els membres del seu equip de treball. _________________

Resultats d'aprenentatge 3
3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts. _________________
3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatge, equips i eines. _________________
3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional. _________________
3.4 Utilitza els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes de
l'empresa, centre o servei.

_________________

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat. _________________
3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada. _________________
3.7 Interpreta i expressa la informació amb terminologia o simbologia i els mitjans propis de treball. _________________
3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i proposa possibles
solucions.

_________________


