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1. Introducció 
La societat en la que vivim actualment és molt tecnòloga, on dia a dia l’ús de les noves 
tecnologies és primordial, d’aquesta manera des del Departament d’Ensenyament ja es va 
impulsar en el seu dia el projecte Educació 1x1 i ha continuat amb el eduCAT 2.0. La idea 
d’aquest projecte és la incorporació dels nous dispositius tecnològics a l’educació per a 
potenciar i nodrir-se dels recursos disponibles actualment a la xarxa, que en molts casos són 
molt bons i extensos. Aquesta escola forma part d’aquest projecte i per tant, fa ús extensiu dels 
ordinadors a les aules, així com projectors, mòbils i els recursos didàctics de creació pròpia. 
 
Tal i com es va descriure a la proposta del TFM, aquest va dirigit a l’elaboració del material 
didàctic i criteris d’avaluació necessaris per a poder impartir la unitat didàctica de 
“Representació gràfica”, però aquest cop a través de l’ordinador.  
 
Aquesta unitat està encabida al primer bloc de 1er d’ESO “La tecnologia i el procés tecnològic. 
Eines i material de la tecnologia”. El contingut que es vol tractar en aquest cas és el de disseny 
mitjançant l’ordinador, que estaria dins de:   
 

“Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i 
sistemes de representació normalitzats per representar objectes.” Tal i com s’exposa al 
arxiu “Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 
4915”. 

 
Això ho podem lligar directament amb el seu corresponent criteri d’avaluació també descrit al 
decret: 
 

“Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, 
aplicant correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions 
informàtiques i instruments de dibuix. 

 
Es proposa el canvi d’un mètode tradicional, com és fer servir les eines convencionals en 
aquests casos d’expressió gràfica; com poden ser paper, llapis, regle, cartabó, escaire, entre 
d’altres. El motiu d’aquest canvi és que l’escola participa al programa eduCAT 2.0. Això vol dir 
que els alumnes, des de primer d’ESO tenen un ordinador portàtil propi per a ells, i fins que 
acaben l’ESO el fan servir a les diferents matèries que així ho vulguin. En aquest cas, 
l’assignatura de tecnologia, com no podria ser d’una altra manera, realitza exclusivament les 
classes amb l’ordinador.  
 
El fet de fer servir l’ordinador a les aules, en molts casos comporta una sèrie de problemes 
afegits i complicacions que més endavant m’agradaria comentar i fer una anàlisi més exhaustiu 
per tal de buscar-ne també solucions. 
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2. Definició del problema 
 

El problema que ens ha portat a realitzar aquest TFM és el següent:  

És el primer any que a l’escola es realitza la unitat didàctica “Representació Gràfica” de 1er 
d’ESO amb l’ordinador, en part, per desig de la professora de dibuix. 

Sent el primer any, no es disposa de material ni programari específics per a poder impartir 
d’aquesta manera la matèria. L’escola em proposa que realitzi aquesta unitat didàctica i que 
creï el material adient per a impartir la matèria de forma correcta. Aquest material haurà de 
respectar els requisits de l’escola on el programari ha de ser software lliure, ja que l’escola 
forma part d’un grup selecte d’escoles que tenen una certificació EFQM (Model d’excel·lència i 
qualitat). Aquest títol, entre d’altres coses, implica que els programaris que facin servir siguin de 
software lliure, apart de que han de posar per davant de tot la innovació pedagògica a les 
aules. 

El problema afegit a tot això és el següent: la professora de dibuix, la primera interessada en 
què aquesta unitat es doni amb l’ordinador, comenta que segurament no li donarà temps a 
donar el temari relacionat amb el dibuix tècnic, cosa que fa que els alumnes no tinguin els 
coneixements necessaris per a poder realitzar segons quins exercicis que s’havien planejat fer 
(tangències, paral·leles, cercles concèntrics, perpendicularitats, bisectrius, etc.). 

Per tant, se’ls haurà de fer una explicació prèvia, però no pas gaire extensa d’aquests termes 
per a que puguin fer servir el programa i realitzar les activitats i fitxes que es faran.  

Tenint en compte la tipologia d’alumnes i els l’alumnat amb necessitats educatives especials, 
treballarem per a que l’atenció a la diversitat estigui totalment coberta, partint d’un nivell molt 
baix i bàsic, anirem poc a poc incrementant el nivell per a aquells que vagin més avançats. 
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3. Context del problema 

3.1. Centre i tipologia de l’alumnat 

Introducció del centre 
L’Escola es va fundar en una època en la qual, entre d’altres, el sistema educatiu no permetia 
la coeducació ni l’ensenyament del català. 

La filosofia de l’Escola es basava en el sentit cristià de la vida, en la pedagogia de l’esforç i en 
la creació d’un clima afectuós, que afavorís les relacions entre professors, alumnes i pares. 
S’educava els nens i nenes amb esperit d’implicació i compromís amb la societat; els 
professors de l’Escola volien educar-los en llibertat i per a la llibertat. 

Ubicació i entorn 
Es troba situada al nord-est de la ciutat de Barcelona, pràcticament al cim del turó que 
configura el barri d’El Carmel, dins de l’àmbit del Parc verd d’El Carmel. 
 
Tot i tractar-se d’un centre situat a l’àrea urbana de Barcelona, degut a les característiques 
concretes de l’emplaçament i del barri, es pot emmarcar l’escola dins d’un context suburbial i 
inclús en certs aspectes, un ambient rural. D’altra banda, el turó que forma el barri d’El Carmel, 
es troba geològicament lleugerament aïllat de la resta de l’entorn, fet que ha permès que les 
edificacions que envolten l’escola es mantinguin des dels anys 50 com a petites masies amb 
horts. 
 
L’estació de la línia 5 del metro, El Coll-La Teixonera, situada a uns 2 minuts a peu de l’escola, 
així com els diversos autobusos urbans (28, 92 i 129), comuniquen el centre amb la resta de 
l’àrea urbana, permetent arribar amb facilitat a l’escola tot i trobar-se relativament aïllada. 
 
La situació de l’escola tan mal comunicada amb transports públics i també la provinença dels 
alumnes de fora del barri, fa que vinguin la gran majoria en autocars des de fora de Barcelona, 
amb la qual cosa gairebé tots es quedin a dinar a l’escola. Això fomenta una convivència més 
propera i més extensa entre els alumnes.  

Recursos disponibles a l’aula 
Els recursos que trobem a cada aula són els següents: 

• Ordinador portàtil per al professor 
• Pissarra blanca 
• Projector 

 
L’escola disposa, a més, d’aula d’informàtica amb ordinadors i banc de préstec d’ordinadors per 
si algun alumne té el seu ordinador espatllat o reparant-se. 
 
Apart de tot això l’escola disposa de xarxa Wifi amb cobertura a totes les aules. Utilitzen una 
aula virtual per penjar tot el material que han de fer servir, així com per a fer entregues que 
se’ls demana als alumnes. 

Tipologia d’alumnat 
Tractant-se d’un centre de titularitat privada concertada, la inclusió d’alumnat del barri a l’escola 
està garantida, però gran part d’aquest alumnat procedeix d’altres barris de Barcelona, i inclús 
de poblacions properes a la ciutat comtal. Així, moltes de les característiques demogràfiques i 
socials descrites en el context del barri no corresponen amb les característiques dels alumnes 
de l’escola. 
 
Podríem dir que la tipologia d’alumnes en quant a escala social és alta, ja que el preu per 
alumne escolaritzat és bastant elevat. Per tant, direm que, com a norma general, els pares 
d’aquests alumnes provenen d’una classe social alta, amb estudis i per sobre de tot, 
compromesos amb l’educació dels seus fills. 
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3.2. El grup classe 
Pel que fa a l’alumnat del grup classe en el que es centra la Unitat Didàctica, corresponent als 
grups de 1er d’ESO A i B, es tracta de grups no gaire heterogenis, aparentment fills de classes 
mitges-altes, i que reben amb alegria la incorporació d’un professor en pràctiques. Un “nou”, 
diuen ells. La proporció entre sexes és semblant així com la seva participació a classe, potser 
destacant que les noies participen més. 
 
L’actitud del grup-classe davant l’aprenentatge és aparentment positiva, i la seva conducta i 
atenció depèn molt de factors externs com la temàtica, l’activitat a realitzar, l’hora del dia i les 
condicions climatològiques...però en general paren atenció i es comporten correctament. 
 
En els casos d’alumnes amb dificultats i/o amb indicació de reforços, reben el suport de 
professorat a classes de grup reduït. Només en casos greus, amb dictamen per part del 
Gabinet Psicopedagògic i de l’EAP (Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica), 
s’aplica una Adaptació Curricular complerta per assolir el títol de la ESO. 
 
Entre el grup classe no es fa patent entre els alumnes aquells que reben suport o reforç de 
forma evident. 
 
Al tractar-se de grups de primer nivell de l’ESO, no sembla que hi hagi gaire rebuig cap a 
l’escola; no és així en grups de nivells superiors on sí s’observen alguns alumnes “passotes” i/o 
amb tendència a la desmotivació. 
 
Les dues classes estan formades per 30 alumnes. El grup és força homogeni excepte en casos 
especials que tractarem més endavant. Les aules són bastant petites, els alumnes estan junts 
de dos en dos o fins i tot de tres en tres, sent molt complicada la mobilitat per l’aula. Se’ns va 
comentar que l’escola tenia un rati superior al que li tocava per excés d’alumnes. 
 
Entrant més en detall, parlarem sobre els alumnes amb dificultats o que han de tenir una 
atenció especialitzada. En el grup de 1er d’ESO A, ens trobem amb 7 alumnes amb atenció 
diferencial, entre ells tenim TDAH, hiperactivitat, immaduresa, problemes d’atenció i 
organització, dislèxia fonològica i límit de dèficit d’atenció. En el cas del grup B, tenim 8 
alumnes amb atenció especial, els mateixos problemes que els de la classe anterior, però apart 
en aquesta classe hi ha un alumne italià amb problemes de comunicació degut al 
desconeixement del català, castellà i anglès; tenim no obstant, en aquesta classe una alumne 
que talentosa que li haurem de potenciar les seves habilitats, perquè segons estudis, té unes 
aptituds acadèmiques molt superiors als de la seva edat. 
 
La temporització setmanal de les dues classes és diferent i portarà problemes en la consecució 
de la unitat didàctica, perquè en una de les dues classes són dilluns i dimecres, i en canvi, a 
l’altre són els dijous i divendres, amb la pèrdua de classes que això suposa i més en aquesta 
escola que els divendres són els dies que fan servir ells per a projectes que tenen. Això suposa 
que entre una classe i l’altre portin dues sessions de diferència, que passat el pont de maig 
s’accentua a 4. Per tant, la metodologia de classes que es faran servir a una i l’altre seran 
completament diferents. 
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4. Descripció de la solució  

4.1. Procés seguit 
El procés a seguir en aquests cassos és el següent: 
 
- Requisits que es demanen per part de l’escola: Qüestions com per exemple, 
 

• Tenen els coneixements de dibuix tècnic adients per a un programa de disseny? 
o La resposta va ser que no 

• Se’ls hi ha d’ensenyar dibuix o s’encarregarà la docent de la matèria? 
o Sí, se’ls hi ha de fer l’explicació a tecnologia. No obstant, per problemes de 

dates, de planificació per part de l’escola o del professor, per culpa de no poder 
fer les hores previstes, el professor em demana que només doni les classes de 
com es fa servir el programa. 

• L’ús del programa ha de ser purament formatiu o més lúdic? 
o Em comenten que sobretot ha de tenir una finalitat lúdica, perquè els alumnes 

tinguin una motivació extra, però sense deixar de banda la formació tècnica. 
• Amb quins ordinadors s’ha de fer servir? Només Windows? O també Mac? 

o En un principi treballaven amb el projecte Toshiba, però cada dia més, es 
troben amb alumnes que porten Mac a les aules. Per tant, els dos sistemes 
operatius. 

• Quin temps tenim per a fer la unitat didàctica? 
o En un primer moment l’extensió de la unitat era de 16 sessions, 16 hores. 

Tenint en compte que els dos grups anaven alhora, amb el pas del temps, un 
grup respecte de l’altre va arribar a portar 4 sessions de diferència. Al final, un 
grup tenia 10 sessions i l’altre només en tenia per 8 sessions. Tot això, per 
sortides, per projectes en els que està immers l’escola o bé per festes i ponts. 

• Quin dia hauríem de començar? 
o El dia d’inici havia d’haver sigut un 7 d’abril, amb els retards per culpa de tot ho 

esmentat, va començar el 28 d’abril, comportant l’escurçament de les hores 
previstes per mi, ja que el professor havia de fer més temari després de mi. 

 
- Recerca d’informació de la unitat didàctica 
 

• Com el temari de dibuix tècnic en realitat no és de l’assignatura de tecnologia, busco 
pàgines d’internet que hem puguin ajudar a fer l’explicació de forma acurada i amb tot 
el temari de dibuix. 

o De totes les pàgines web visitades, la més complerta de totes elles és la 
següent: 

http://www.aulataller.es/expresion-grafica.html 
 

• Per a fer aquest temari amb l’ordinador, els alumnes hauran de saber sobretot 
conceptes bàsics de dibuix tècnic, com per exemple, que són les bisectrius, les 
perpendiculars, angles relatius, cercles concèntrics, i molts altres conceptes que podem 
veure en la pàgina abans esmentada. 

• Aquesta pàgina web té recursos com per a que els alumnes estudiïn de forma 
autodidacta. 

• La idea és que els alumnes facin servir la pàgina de forma autònoma. 
• S’aniran resolen els dubtes a mesura que els hi vagin sorgint. 

 
- Recerca de programaris adients 
 

• El programa ha de ser software lliure, per les directrius de l’escola que formen part d’un 
model d’excel·lència EFQM. 

• El programa ha de poder fer-se servir tan a Windows com a Mac, i les interfícies han de 
ser igual o molt semblants. 

• El programa ha de ser fàcil d’utilitzar. 
• Possibles programes que compleixen amb les els requisits: 
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o Qcad 
o LibreCAD 
o FreeCAD 
o BRL-CAD 
o Archimedes 

 
El programa escollit és el QCAD, les raons són les comentades anteriorment, és un programa 
de software lliure, sobretot és igual per a Windows i per a Mac, cosa que fa que el manual que 
es farà sigui el mateix i no s’hagi de modificar res. Per d’altre banda, és relativament senzill 
d’utilitzar sempre i quan es tinguin els conceptes de dibuix tècnic adients. 
 
Una de les raons principals, apart de les esmentades, ha sigut que he estat practicant amb tots 
ells, i sobretot, per estabilitat del programa, és el que més m’ha agradat. He de dir que tot i així 
el programa també descriu problemes, hem de tenir en compte que un programa gratuït, no rep 
actualitzacions ni revisions molt sovint, amb la qual cosa, quan aquest té problemes no se 
solen arreglar. 
 
Haurem de comprovar un cop els alumnes el facin servir dia a dia si es trobaran més 
problemes i si podrem resoldre’ls. Entenc que s’hagin de fer servir programes de software lliure, 
i més amb els temps que corren, amb la crisi pel mig, però també s’ha de dir que un programa 
d’aquest tipus poc comportar molts mal de caps. 
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4.2. Programació de la unitat didàctica 
GRUP CLASSE DURADA PERIODE PROFESSOR/A 
1º ESO 16 HORES Tercer trimestre Óscar Ribó 
MATERIES TITOL (I JUSTIFICACIÓ) 

Tecnologia 
Representació Gràfica mitjançant el programa de Dibuix QCAD (Aquesta unitat didàctica té com a 
eix principal la utilització del software QCAD per explicar els continguts del tema Representació 
gràfica, que fins ara no s’explicava de manera digital) 

CONTINGUTS OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE   

COMPETÈNCIES 
DE L’ÀREA BÀSIQUES 

1. Instruments de dibuix. 
 

1. Conèixer els diferents 
instruments de  Dibuix, per a 
què serveixen i com  
s’utilitzen 
 

• Adquirir coneixements  
sobre objectes 

• Artística i Cultural  
•Lingüística i audiovisual  
(nou vocabulari) 

2,  Dibuix d’un esbós. 
Informació que ha de contenir. 

 

2.1 Saber que és un esbós 
2.2 Saber què a de contenir un 
esbós 
2.3 Realitzar esbossos 
d’objectes quotidians senzills 
 

• Adquirir coneixements  
sobre processos 
• Desenvolupar  
destreses tècniques i habilitats 
per manipular objectes amb 
precisió i seguretat 

• Artística i Cultural 
• Coneixement i interacció amb 
el món físic (objectes) 
• Matemàtica (proporcions) 
 
 

3. El disseny d’un objecte. 
Normes bàsiques del dibuix 
tècnic. 
 

3.1 Conèixer les normes 
bàsiques del dibuix tècnic 
3.2 Saber els passos bàsics a 
seguir per dissenyar un objecte 

• Adquirir coneixements  
sobre objectes, tècniques i 
habilitats 

• Matemàtica (proporcions) 
• Artística i Cultural 
 

4. Las vistes 
4.1. Alçat, planta i perfil. 
4.2. Acotació de vistes. 

4.1.1 Saber realitzar l’alçat, 
planta i perfil d’objectes senzills 
4.1.2 Donades l’alçat,  planta i 
perfil d’objectes senzills saber 
dibuixar l’objecte en 3D 
4.2.1 Conèixer i utilitzar 
correctament les normes 

• Desenvolupar  
destreses tècniques i habilitats 
per manipular objectes amb 
precisió i seguretat 

• Lingüística i audiovisual 
(vocabulari específic) 
• Matemàtica (proporcions) 
• Artística i Cultural 
• Coneixement i interacció amb 
el món físic (objectes) 
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Programació didàctica de Tecnologia de 1º ESO 

CONTINGUTS OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE   

COMPETÈNCIES 
DE L’ÀREA BÀSIQUES 

 
5. Software de dibuix QCAD 

5.1 Conèixer el funcionament 
bàsic dels Software QCAD 
5.2 Representar objectes 
senzills en 2D 
5.3 Representació d’objectes 
en 3D 
5.4 Acotar les representacions 
realitzades 

• Adquirir coneixements sobre 
sistemes i entorns tecnològics. 
• El tractament específic de les 
tecnologies de la  informació i la 
comunicació adquisició de 
destreses relatives als entorns 
multimèdia 

• Lingüística i audiovisual 
• Matemàtica 
• Artística i Cultural 
• Tractament de la 
informació i Digital 
 

6. Disseny d’un projecte propi 
amb el software QCAD 
 

6.1 Ser capaç d’aplicar els 
coneixements adquirits per 
representar el projecte 
proposat a classe ‘ la ciutat del 
futur’ amb el software QCAD 

• Identificar problemes rellevants 
• Realitzar observacions i 
manipulacions, formular-se  
preguntes i obtenir respostes 
• Vetllar per l’ús responsable dels 
recursos, tenir  cura del medi, 
practicar un consum racional i 
vetllar per la pròpia salut i la dels 
altres 
• Desenvolupar   valors i  criteris 
ètics associats a la ciència i a la 
tecnologia 
• Simulació de processos  
tecnològics  

• Artística i Cultural 
Interacció   
• D’autonomia personal i 
iniciativa 
• Lingüística i audiovisual 
• D’aprendre a aprendre 
• Tractament de la 
informació i Digital 
• Social i ciutadana 
• Coneixement i interacció 
amb el món físic 
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METODOLOGIA, MATERIALS I RECURSOS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE D’AVALUACIÓ 

 
Tema 1: Instruments de dibuix bàsic  
 
És un tema introductori. S’explicarà ensenyant els 
instruments a classe i fent-los servir (1 sessió) 

• Realització de línies paral·leles i 
perpendiculars amb l’esquadra i 
cartabó 
• Dibuix de línies de diferents 
mesures amb el regle 

No s’avaluarà aquesta part 
és introductòria 

Tema 2: Dibuix d’un esbós. Informació que ha de contenir. 
 
S’explicarà que és un esbós. Pissarra (1 sessió) 
 

• Els alumnes hauran de crear 
diversos esbossos sobre objectes 
quotidians 

• S’avaluarà l’esbós que faran 
sobre el projecte final ‘La 
ciutat del futur’ 

Tema 3: El disseny d’un objecte. Normes bàsiques del 
dibuix tècnic 
S’explicaran les normes bàsiques del dibuix tècnic (PDF en 
suport digital, projector) 
Normes bàsiques en el disseny d’un objecte (PDF en suport 
digital i pissarra, projector) (1 sessió) 
 

No hi hauran activitats d’aquesta part 
ja que es complementarà amb les 
parts següents 

No hi hauran activitats 
d’aquesta part ja que es 
complementarà amb les parts 
següents 

Tema 4: Les vistes. S’explicaran els conceptes de  Alçat, 
planta i perfil i l’acotació de vistes. 
Pissarra i PDF en suport digital i pissarra, projector  
(1 sessió) 
 
 

• La única activitat d’aquesta part 
serà d’avaluació 

• Hauran de dibuixar les 
vistes i acotar-les de l’objecte 
que havien representat en 
l’esbós 

Tema 5: Software de dibuix QCAD 
És al tema que es dedicaran més sessions. S’explicarà el 
funcionament del software i els alumnes hauran de realitzar 
unes fitxes amb diferents representacions (9 sessions) 
 

• Activitats ‘prova’ que aniran fent a 
classe mentre aprenen a fer servir el 
programa 

• Realització de totes les 
fitxes (30%) 
• Hi hauran fitxes amb 
activitats d’ampliació i de 
reforç (atenció a la diversitat) 
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Tema 6:  Disseny d’un projecte propi amb el software 
QCAD  
(2 sessions) 
 

L’activitat serà puntuable • Projecte final,  realització 
d’un dibuix amb temàtica 
oberta o bé alguna pràctica 
proposada. Hauran de fer 
servir tots els coneixements 
apresos per realitzar-lo. 
(30%) 

Examen final de QCAD (1 sessió) Realització d’una fitxa final que englobi les 4 anteriors amb diferents 
exercicis. (40%) 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 
• Fer servir els diferents instruments de  dibuix (regle 
esquadra i cartabó correctament per a traçar rectes 
paral·leles i perpendiculars 
• Representar objectes donades les vistes d’alçat, perfil i 
planta  
• Donat un objecte saber representar les diferents vistes 
• Acotació d’objectes i de vistes seguint les normes 
bàsiques d’acotacions i dibuix tècnic explicades a classe 
explicades a classe 
• Saber fer servir els comandaments bàsics del software 
QCAD que s’explicaran a classe, (creació de línies, 
polígons,  circumferències, angles, acotar, copiar objectes, 
moure objectes, etc) 
• Saber representar objectes senzills en 2D, seguint els 
exemples de les fitxes proposades  amb el software QCAD 
• Aplicar els coneixements adquirits per dissenyar el 
projecte final de ‘La ciutat del futur’ amb el software QCAD 
 

Matemàtiques: Proporcions,  mesures de longituds unitats i canvis 
d’unitat 
Educació Visual i plàstica: representació d’objectes 
Educació Visual i plàstica: Representació gràfica d’objectes, escales, 
vistes, acotacions. 
Català i castellà: comprensió lectora del manual i les fitxes. 

 
 
La zona de la taula que està en groc, no s’ha dut a terme tota la unitat didàctica per manca de temps, activitats no programades, per excursions, 
etc...ha hagut d’anar enrederint la meva intervenció i hem hagut de retallar temari per a poder arribar-hi. 
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4.3. Metodologies docents utilitzades 
 
En aquest apartat explicarem les dues metodologies utilitzades, diferents en cadascun dels 
grups, sobretot forçada per la manca de temps per a fer la mateixa en les dues classes. 

Metodologia aplicada al grup B 

Començarem explicant el grup B perquè és el grup amb més sessions i que s’assembla més a 
la programació estipulada des de bon principi. No obstant, per manca de temps s’ha hagut 
d’eliminar tot el contingut més tradicional, fent servir les eines de tota la vida com són 
l’esquadra, el cartabó, etc, per passar directament a la fer servir el programa. 

No obstant, està previst per a aquesta classe una durada de 12 sessions. Que es repartiran de 
la següent manera: 

1) Primer bloc (com fer servir el programa) : Les 9 primeres sessions es realitzaran a 
través de teoria (classe magistral) juntament amb pràctica guiada on hauran d’anar 
seguint les explicacions que es donin a classe amb el manual del programa que s’ha 
creat per ells. 

A la primera sessió es realitza una introducció del programa, com descarregar-se’l i 
com instal·lar-lo, que signifiquen les sigles DAO, la importància del disseny per 
l’ordinador avui en dia i apart, per a crear expectació i motivació als alumnes se’ls hi 
ensenyarà uns dibuixos creats per mi mateix de personatges d’actualitat que els hi 
agraden a ells, com son personatges dels Simpson i de Minions. 

Les següents sessions, es realitzaran en exposició amb el projector, fent servir el 
manual del programa i el programa en sí, de com es fan servir tots i cadascun dels 
botons, pràctica guiada. La idea és fer servir un dia per a l’explicació de les eines i el 
següent dia per a la realització de les fitxes que corresponen a: 

• Fitxa de línies. 

• Fitxa de cercles. 

• Fitxa d’arcs, el·lipses, Spline i polilínia. 

• Fitxa d’eines de modificació. 

Aquestes fitxes han sigut creades per a que els alumnes practiquin la major part dels 
botons que es poden fer servir al programa, després de l’explicació dels botons i com 
s’han de fer servir, tindran temps per fer-les individualment. Després les hauran de 
penjar al Google Drive creat per a l’ocasió, per a la seva posterior avaluació. 

2) Segon bloc (Aplicació dels coneixement adquirits a un dibuix lliure) : Les 2 següents 
sessions es tractarà de que realitzin un dibuix de temàtica lliure, ja que l’escola així ho 
prefereix, no obstant, també tenint en compte que fan a 2on d’ESO, he creat unes 
pràctiques extra, per també poder realitzar coses que els hi puguin fer servei per l’any 
vinent. Aquestes pràctiques són per exemple, creació dels diferents elements que 
conformen un circuit elèctric i el dibuix del plànol de casa seva. Tots dos els hi poden 
fer servei per la unitat d’electricitat que es farà a segon. 

3) Tercer bloc (Examen final QCAD) : L’examen es farà en una sola sessió. L’examen 
tindrà 20 exercicis del mateix estil que les fitxes donades, no obstant, els exercicis 
seran diferents i es realitzarà a l’aula d’informàtica, per a poder disposar d’ordinador en 
aquests cas, però eliminant l’opció de que es puguin copiar, perquè es desconnectarà 
el internet de la sala. 
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Metodologia aplicada al grup A 

En contraposició tenim aquest altre grup, on la manca de temps és encara molt més 
problemàtica ja que porten dues sessions de decalatge amb l’altre grup, i apart, al tenir les 
classes els dijous i divendres, per exemple, el pont de principis de maig fa que portin 4 
sessions més de diferència. Per tot això, i per tal d’aconseguir recuperar el temps, li vaig 
proposar al tutor fer les classes totalment diferents amb aquest grup. Per tal de que es puguin 
posar al mateix nivell i vagin alhora, es procedirà de la següent manera: 

1) Primer bloc (com fer servir el programa) : A la primera sessió es realitza una 
introducció del programa, com descarregar-se’l i com instal·lar-lo, que signifiquen les 
sigles DAO, la importància del disseny per l’ordinador avui en dia i apart, per a crear 
expectació i motivació als alumnes se’ls hi ensenyarà uns dibuixos creats per mi mateix 
de personatges d’actualitat que els hi agraden a ells, com son personatges dels 
Simpson i de Minions. 

A les següents sessions, en aquest cas 4 restants, estan dedicades a la realització de 
les 4 fitxes dels diferents blocs d’eines. La idea d’aquest grup es que facin les fitxes 
amb l’ajuda única i exclusivament amb l’ajuda del manual, ja que el manual està creat 
amb la intenció de que sigui de fàcil ús pels alumnes, que entenguin el que vol dir el 
botó i per a que serveix. D’aquesta manera, no cal que es faci explicació per part del 
professor i s’avança molt més ràpid. 

De totes maneres, que s’avanci més ràpid, no vol dir que sigui millor, ni que tots 
assoleixin els coneixements de la mateixa manera. 

2) Segon bloc (Aplicació dels coneixements adquirits a un dibuix de temàtica lliure) : 
Aquest apart es realitzarà de la mateixa manera que amb l’altre grup, ja que gràcies al 
primer bloc, ens haurem posat al dia entre els dos grups. 

3) Tercer bloc (Examen final QCAD) : L’examen es farà en una sola sessió. L’examen 
tindrà 20 exercicis del mateix estil que les fitxes donades, no obstant, els exercicis 
seran diferents i es realitzarà a l’aula d’informàtica, per a poder disposar d’ordinador en 
aquests cas, però eliminant l’opció de que es puguin copiar, perquè es desconnectarà 
el internet de la sala. Tenint en compte que aquest grup farà l’examen més tard que el 
grup B, es confeccionarà un examen amb exercicis totalment diferents. 

Als resultats obtinguts, exposaré les diferències que hi han hagut entre els dos grups, i per tant, 
quina crec que és la millor metodologia. 
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4.4. Material creat 
A continuació veurem el material didàctic que s’ha creat per a la realització de la unitat 
didàctica de representació gràfica mitjançant l’ordinador. Tot el material està creat en castellà 
perquè en l’escola en qüestió fan la Tecnologia en castellà. 

S’han eliminat les referències directes a l’escola, tant el seu logotip com exercicis que feien 
referència al nom del col·legi. 

Després del manual del programa, aniran les fitxes que s’han fet servir per avaluar el treballs 
dels alumnes un cop han treballat amb el manual. Finalment, anirà l’examen que van haver de 
realitzar els alumnes i amb el qual  també se’ls hi va fer mitjana juntament amb les fitxes i el 
treball lliure. 

El material didàctic creat per a l’ocasió consta de: 

1.- Material didàctic (Manual del programa) (annex 1) 

2.- Pràctiques lliures (annex 2) 

3.- Fitxes (annex 3) 

4.- Examen (annex 4) 

El material el trobarem en els annexos del document, en el mateix ordre que està esmentat en 
el paràgraf anterior. Dintre de les fitxes, s’inclouran les pròpies fitxes amb la solució correcta i 
pautes de correcció de les mateixes a mode de guia del docent. 

Les fitxes no estan en la millor qualitat, ja que en realitat són arxius propis del programa, i com 
no deixa imprimir-ho, ho he hagut de fer mitjançant captures de pantalla. Els arxius originals de 
les fitxes estan a disposició de qui vulgui. 
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4.5. Problemes derivats de fer servir l’ordinador 
Aquest espai està dedicat a veure els problemes que implica fer servir l’ordinador a les aules i 
que m’han afectat a mi directament en la consecució de la unitat didàctica. 

1.- El internet es fa indispensable 

Un dels problemes amb els que un professor es pot trobar, és que no tingui internet, la 
connexió si treballes amb ordinadors es fa indispensable, d’aquesta manera, s’ha de preveure i 
tenir sempre segones opcions. 

El problema de dependre d’internet és que quan no funciona i tens programada una classe per 
a fer-la a través d’internet, sembla que el món s’acabi. Com a normal general tot el material 
l’emmagatzemes a l’aula virtual de l’escola, però com bé sabem les aules virtuals tampoc no 
funcionen sense internet, i si tenim en compte coses que poden passar com talls de llum, 
encara el problema s’accentua més. 

Possibles solucions: 

1.- Obligar als alumnes que cada dia es vagin descarregant el material nou de l’aula 
virtual. 

2.- Que l’escola disposi de doble connexió d’internet (és la menys viable pel sobrecost 
econòmic que això suposa, no obstant, en cas de no funcionar una, sempre hi hauria la 
possibilitat de connectar-se a l’altre). 

3.- Crear una intranet al col·legi, això permetria que en cas de no tenir el internet, els 
alumnes gràcies a la connexió sense cables podrien accedir a aquesta intranet i poder 
descarregar-se els arxius pertinents. 

2.- No sabem exactament el que fan els nostres alumnes, tot i que els tenim just davant. 

El principal problema que penso que pot passar pel cap d’un professor que treballa en el 
programa educat 2.0 pot ésser: 

“es veritat que estan fent un bon ús de l’ordinador? realitzen allò que se’ls hi està 
demanant?” 

“que fem amb els alumnes si estan navegant per internet, si estan fent altres coses, si 
es posen a jugar mentre fas classe...?” 

“podem fer alguna cosa al respecte? Podem o hem de controlar-ho? si ho controlem, 
estem violant la seva intimitat?” 

Totes aquestes preguntes, moltes d’elles no tenen resposta, ja que on podem posar el límit de 
la intimitat dels alumnes. Els ordinadors que fan servir, són també els ordinadors que fan servir 
a les seves respectives cases. 

Possibles solucions: 

1.- Instal·lar a cadascun dels alumnes un programa de visionat de la seva pantalla per 
poder veure en temps real el que estan fent (la mesura és correcta, problemes 
d’aquesta mesura, per exemple, els pares estarien d’acord? Qui ha de fer el visionat 
d’aquesta pantalla? Els propis professors? Els informàtics? Els professors de guàrdia?. 

2.- Controlar els ordinadors dels alumnes fent una revisió setmanal, veient quins 
programes tenen instal·lats, quan els han fet servir, quines pàgines web han obert i en 
quin moment, etc. No obstant, la solució com en el cas anterior, provoca un altre 
problema que seria qui realitza la tasca del control. 

3.- Realitzar dinàmiques de grup per tal de conscienciar als alumnes de que el portàtil a 
l’escola és una eina de treball i que durant les hores de classe s’ha d’estar atent a les 
instruccions del professor i no divagar per la xarxa, ni jugar. 



Elaboració del material didàctic per a la unitat didàctica sobre disseny assistir per l’ordinador 15 

3.- Els programes que es fan servir haurien de ser software lliure 

Els programes que demana el departament d’ensenyament que s’han de fer servir, són de 
software lliure, que vol dir gratuïts,  o que tenen una versió amb unes funcionalitats que no 
s’han de pagar. Això implica problemes, errades de programació, inestabilitat i bloqueigs del 
programa. 

Possible solució: 

1.- En aquest cas, no hi ha cap solució viable, perquè la compra de programes no està 
contemplada. Per tant, la única solució es provar tots i cadascun del programes gratuïts 
existents i veure quin és el millor software, o si més no, el que menys problemes ens 
donarà i el que millor s’adapta a les condicions sobre l’ús que l’hi haurem de donar. 

4.- Carregar els ordinadors a les aules. 

Ens hem proposat fer servir els ordinadors a les aules, però no ens hem parat a veure si les 
aules estan preparades per a que es puguin fer servir les màquines. Un problema molt obvi, 
són les bateries de l’ordinador, que duren un cert temps i que per tant, s’han de carregar durant 
el dia a l’aula. Això suposa que els alumnes hagin de carregar les bateries, que els endolls no 
estiguin ben col·locats i que s’acabin canviant de lloc per a poder fer-lo servir.  

Això de canviar-se de lloc s’acaba convertint en una excusa pels alumnes i així poder estar 
amb els seus companys. Per d’altre banda, al no estar ben dissenyades les aules per a 
aquesta finalitat, per a que puguin carregar els ordinadors, la classe es converteix en un 
conjunt de cables de carregadors travessant l’aula de punta a punta. 

Possibles solucions: 

1.- Una solució que es pot proposar als centres és la de prohibir carregar els ordinadors 
durant la classe. El principal problema que ens podem trobar amb aquesta solució és 
que hi han alumnes als quals ja els hi va bé no poder carregar, perquè així tenen 
excusa per a no poder fer res. Amb això obligaríem als alumnes de portar el portàtil 
carregat de bon matí, i en el cas d’haver de carregar-lo, ho haurien de fer a l’hora del 
pati o menjador. 

2.- La millor solució seria realitzar una reforma a les aules per a que tots els alumnes 
tinguessin al seu abast un punt de connexió elèctrica al seu pupitre per exemple. 
Aquesta mesura no acaba sent viable perquè les escoles haurien de fer una gran 
inversió econòmica que amb els temps que corren no són capaços de fer. 

5.- Diversificació d’ordinadors 

Existeixen molts centres que entren en el projecte de Toshiba, on els alumnes poden escollir un 
ordinador segons pressupost i característiques i l’escola o el departament corresponent 
d’educació subvenciona la meitat del mateix. No obstant, a les escoles concertades o privades, 
amb un nivell adquisitiu elevat per part de les famílies, cada dia més s’estan trobant que alguns 
alumnes portin ordinadors diferents, com per exemple, Apple o bé els Sony Vaio amb pantalla 
tàctil. Això pot provocar enfrontament entre els alumnes, per burles, per enveges o d’altres. 

Possibles solucions: 

1.- Una solució que s’hauria d’adoptar en aquests casos seria l’obligació per part de 
l’escola de fer servir una marca en concret, fos quina fos, però aconseguint un preu per 
ordinador molt baix, com passa per exemple amb el projecte de Toshiba. 

2.- Realitzar dinàmiques de grup per a soluciona possibles problemes que puguin sorgir 
del fet que alumnes disposin d’ordinadors diferents. Fer veure als alumnes que tot té el 
seu costat positiu i negatiu. Un ordinador Apple pot ser molt bonic i car, però pot ser 
poc útil en un entorn on predomini Microsoft. 
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5. Resultats obtinguts 
En aquest apartat exposarem els resultats obtinguts a les dues classes. 

A continuació veurem les notes que han tret els alumnes tan als exàmens com a les diferents 
fitxes. Farem l’anàlisi segons les dues metodologies aplicades a cadascun d’ells. 

Grup A – Metodologia lliure 

Grup B – Metodologia guiada 

Excel notes grup A 

 Línies Cercles Arcs, el·lipses... Modificació Examen 

1 10 9 8,75 10 10 
2 9 8 7,5 10 7 
3 9 8 7,5 8,75 8 
4 9 7 8,75 8,75 9 
5 6,5 7 5 6,25 6 
6 5 7 7,5 6,25 7 
7 9 8 10 10 8,5 
8 8 9 10 10 9,5 
9 2 5 2,5 3,75 4 

10 7 9 8,75 10 8 
11 9 9,5 10 10 10 
12 4 2 2,5 2,5 1 
13 4 7 5 7,5 6 
14 9,5 9 10 8,75 8,5 
15 5 3 3,75 5 4 
16 9 6 6,25 7,5 7,5 
17 9 7,5 10 6,25 10 
18 4 6 2,5 7,5 5,5 
19 6 7 5 6,25 7 
20 7 5 6,25 8,75 6,3 
21 6 8 8,75 5 7 
22 8 9 10 10 10 
23 7 4 3,75 7,5 4,5 
24 3 4 2,5 2,5 2 
25 8 6 5 6,25 6 
26 7 5 7,5 8,75 8,5 
27 5,75 3 5 6,25 5 
28 1 4 2,5 2,5 2,5 
29 7 8 7,5 10 10 
30 5 6 6,25 5 6,5 

      
Mitjana 6,63 6,53 6,54 7,25 6,83 

Taula 1. Notes grup A 
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Excel notes grup B 

 Línies Cercles Arcs, el·lipses... Modificació Examen 

1 10 9 10 10 9 
2 10 9 7,5 8,75 9 
3 9 10 10 10 9,5 
4 8,75 8 8,75 10 9,5 
5 7 8 7,5 8,75 7,5 
6 6 7 7,5 6,25 6 
7 3 2 2,5 1,25 1 
8 9 4,5 7,5 10 8,5 
9 8 8 8,75 7,5 8 

10 9 8,5 7,5 7,5 7,5 
11 8 6 8,75 8,75 8,5 
12 7 5 5 6,25 6 
13 8 9 8,75 7,5 8,5 
14 9 8 7,5 8,75 8 
15 9 5 7,5 8,75 8 
16 9 6 7,5 10 8,5 
17 3 4 5 6,25 2 
18 9 7 10 8,75 10 
19 8 9 6,25 6,25 7,5 
20 7,5 7,5 5 7,5 6 
21 9 10 10 10 10 
22 8 7 5 6,25 7,5 
23 2 1 5 2,5 2 
24 9 5,5 7,5 10 8,5 
25 8 8 8,75 7,5 8,5 
26 9 6 10 8,75 9 
27 5 6 5 6,25 5 
28 9 8 7,5 8,75 7,5 
29 5 5 5 6,25 5,5 

      
Mitjana 7,63 6,79 7,33 7,76 7,31 

Taula 2. Notes grup B 
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Diagrama de dispersió notes d’examen 

 

Diagrama dispersió notes examen grup A 

 

Diagrama dispersió notes examen grup B 
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Diagrama de columnes notes fitxes grup A 
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Diagrama de columnes notes fitxes grup B 
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6. Conclusions 
 

Comparació de resultats 

Mitjana B 7,63 6,79 7,33 7,76 7,31 

Mitjana A 6,63 6,53 6,54 7,25 6,83 

 

Tenint en compte les notes que han tret uns i altres, havent fet la mitjana de les dues classes 
podem veure com clarament el grup B amb una metodologia docent molt més guiada pas a 
pas, ha tret millors notes en tots els aspectes. En aquest cas penso que mig punt de diferència, 
per exemple, a l’examen final, és una xifra molt significativa de que els alumnes necessiten una 
guia per a poder treballar, ja que si els deixem a la seva és possible que no assimilin els 
conceptes com haurien. 

M’agradaria també remarcar tal i com es pot veure en els diagrames de dispersió de l’examen 
final, que en el cas del grup A la dispersió és molt més significativa, trobant-nos amb més d’un 
30% de la classe amb nota inferior a la mitjana. Per d’altra banda, cal destacar que en el grup B 
només ens trobem amb un 25% dels alumnes per sota de la mitjana, però s’ha de tenir en 
compte que aquesta mitjana és superior a la de l’altre grup en mig punt. 

Un punt a destacar, curiós si més no, és el fet que en el grup amb la mitjana més baixa, amb la 
metodologia docent més lliure, autodidacta, ens trobem amb el nombre més elevat de 10’s. 
Aleshores, no se si és significatiu o no, si és valorable o no, però podria arribar a pensar dues 
coses: 

1.- La metodologia lliure, autodidacta, és més adient per aquells alumnes més 
avantatjats, amb més aptituds davant la matèria. 

2.- La metodologia guiada, és més adient per aquells alumnes amb més dificultats 
d’aprenentatge, ja que el fet de seguir un fil, els hi fa assimilar millor les coses i obtenir 
millors resultats. 

3.- La metodologia guiada, pel fet d’haver-hi interacció entre professor i els alumnes, 
fomenta un bon clima i per tant, els alumnes si tenen dubtes els preguntes al professor, 
en canvi, en la metodologia lliure, és més estrany que els alumnes preguntin i 
s’interessin per la matèria. 

En un primer moment la idea era realitzar les dues classes amb la mateixa metodologia, no 
obstant, per imprevistos a l’escola i per festes, s’ha hagut de realitzar de diferent manera. Això 
m’ha portat a poder veure el resultat d’una metodologia i de l’altre, quins punts forts té una, i 
quins punts forts té l’altre. 

A mode personal i per concloure, crec que la metodologia guiada dona millors resultats, 
s’aconsegueix una assimilació més bona dels conceptes i en general una mitjana de nota més 
elevada, amb un nombre d’aprovats més elevat. 
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