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1 El procés tecnològic

1.1 Material didàctic pels docents

Curs de l'activitat: 2on d'ESO.

Unitat didàctica: El procés tecnològic.

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 1: Entendre un algoritme.

Tecnologia: Nivell 1: Sense fer ús d'ordinadors.

Tipus d'algoritme: Nivell 5: Estructura iteració.

Tipus d'activitat: Expressar qualsevol procés mitjançant algoritmes.

Temporització: 55 minuts.

Organització: Grups classe.

Continguts: - El procés tecnològic. Les seves fases.
- Flux d'un programa informàtic.

Criteris d'avaluació: - Identificar de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic.
- Comprendre algoritmes simples amb iteracions i condicionals.

Descripció de l'activitat: L'objectiu  d'aquesta  activitat  és  que  els  alumnes  entenguin  les  diferents
fases  del  procés  tecnològic  a  partir  d'un  diagrama  de  flux  compost  per
diferents instruccions, condicionals i iteracions. 
El  professor  ha  de  seguir  cada  una  de  les  instruccions,  incorporant  la
respectiva part  teòrica,  per tal  que els alumnes comprenguin el  flux d'un
programa informàtic.

Materials: - Diagrama de flux del procés tecnològic.

Atenció a la diversitat: -
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1.2 Diagrama de flux del procés tecnològic
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2 Joc “Sí o No”

2.1 Material didàctic pels docents

Curs de l'activitat: 2on d'ESO.

Unitat didàctica: Electricitat.

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 1: Entendre un algoritme.

Tecnologia: Nivell 1: Sense fer ús d'ordinadors.

Tipus d'algoritme: Nivell 5: Estructura iteració.

Tipus d'activitat: Expressar qualsevol procés mitjançant algoritmes.

Temporització: 30 minuts.

Organització: Grups de 3-4 alumnes.

Continguts: - Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia.
- Flux d'un programa informàtic.

Criteris d'avaluació: -  Identificar  els diferents  processos de generació d’electricitat  a  partir  de
diferents fonts d’energia.
- Comprendre algoritmes simples amb iteracions i condicionals.

Descripció de l'activitat: Aquesta activitat consisteix en un joc de preguntes per equips. El joc s'ha
d'explicar a partir del diagrama de flux que es proporciona i s'ha de tenir
present  durant  tot  el  joc,  per  tal  que  els  alumnes  vagin  comprenent  el
funcionament dels condicionals i les iteracions.
L'objectiu  del  joc  és  que  els  alumnes  endevinin  la  font  d'energia
seleccionada prèviament pel professor. Per endevinar-la, el grup d'alumnes
realitzaran  preguntes  tancades  que el  professor  només  podrà  respondre
amb un “Sí” o un “No”. 
Si  el  grup  d'alumnes formula  una pregunta  no  tancada,  serà el  torn  del
següent grup. Tampoc s'hauria de permetre realitzar preguntes del tipus: “La
font d'energia és el vent?”. L'objectiu és que els alumnes facin preguntes del
tipus: 

• “Es tracta d'una font d'energia renovable?”
• “Es fa ús de turbines per a produir energia?”
• S'aprofita l'energia potencial per a produir energia?”

Si  la  resposta  a  la  pregunta  dels  alumnes és  un  “No”,  serà  el  torn  del
següent  grup.  En cas que sigui  un “Sí”,  els alumnes tindran l'oportunitat
d''endevinar de quina font d'energia es tracta.  Si encerten la font d'energia,
el joc finalitza, sinó, serà el torn del següent grup.

Materials: - Diagrama de flux del joc “Si o No”.

Atenció a la diversitat: Creació de grups heterogenis.
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2.2 Diagrama de flux del joc “Si o No”.
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3 Activitat: El tèxtil

3.1 Material didàctic complementari pels docents

Curs de l'activitat: 2on d'ESO.

Unitat didàctica: Processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana.

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 1: Entendre un algoritme.

Tecnologia: Nivell 2: Llenguatges de Programació Visual.

Tipus d'algoritme: Activitat 1: Nivell 1: Algoritme lineal.

Activitat 2: Nivell 5: Estructura iteració.

Tipus d'activitat: Trencaclosques.

Temporització: Activitat 1: 25 minuts.

Activitat 2: 25 minuts.

Organització: Grups de 2-3 alumnes.

Continguts: - Anàlisi d’un procés industrial proper: El tèxtil.
- Flux d'un programa informàtic.
-  Realització  de  programes  simples  amb  llenguatges  de  programació
visuals, incorporant iteracions, elements d'entrada i variables.

Criteris d'avaluació: - Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials
del procés tèxtil. 
-  Realitzar  programes  simples  seguint  estructures  clares,  incorporant
elements d'iteració i d'entrada.

Descripció de l'activitat: Aquesta activitat utilitza com a marc teòric la pàgina Web del MNATEC que
parla  sobre  el  procés  tèxtil  a  Catalunya.  L'objectiu  és  que  els  alumnes
reconeguin  les  diferents  parts  del  procés  tèxtil  i  apliquin  aquests
coneixements per a la realització d'un programa simple amb Scratch.
En la primera activitat, els alumnes hauran d'organitzar els diferents blocs
del  fitxer  de  Scratch  per  tal  que  el  programa  descrigui  correctament  el
procés  tèxtil.  Per  aconseguir-ho,  els  alumnes  hauran  de  consultar  la
informació de la pàgina del MNATEC.
La segona activitat, és una continuació de l'activitat anterior. En aquest cas,
s'incorporen elements més complexos al trencaclosques, com ara elements
d'entrada,  variables  i  iteracions.  Els  alumnes  hauran  d'organitzar  els
diferents blocs del fitxer de Scratch per tal que el programa, un cop descrit el
procés tèxtil, pregunti a l'usuari si ha entès el procés. Si la resposta és “Sí”,
el  programa  finalitzarà.  En  cas  que  es  doni  qualsevol  altra  resposta,  el
programa tornarà a començar.

Materials: Pàgina Web del MNATEC sobre el procés tèxtil
Material pels estudiants
Activitat1:

• Fitxer de Scratch: <Tèxtil_1.sb2>
• Fitxer de Scratch: <Tèxtil_1_resolt.sb2>

Activitat 2:
• Fitxer de Scratch: <Tèxtil_2.sb2>
• Fitxer de Scratch: <Tèxtil_2_resolt.sb2>

Atenció a la diversitat: - Creació de grups heterogenis.
-  Es  pot  modificar  el  grau  de  dificultat  de  cadascuna  de  les  activitats
agrupant  o  separant  els  blocs,  per  tal  d'ajudar  o  complicar  l'activitat  a
l'alumnat segons les seves necessitats.
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3.2 Material pels estudiants

La indústria tèxtil va ser un dels motors més importants a Catalunya durant els segles XIX i
principis del XX. En aquesta activitat aprendrem com era el procés tèxtil utilitzat en aquestes
indústries. Per fer-ho, ens ajudarem de la  pàgina Web del MNATEC que ens parla sobre el
procés tèxtil. 

"Catalunya Terrassa mNATEC" per Friviere – Treball propi. Llicència sota CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Activitat  1. Obrir  el  fitxer  de  Scratch  anomenat  <Tèxtil_1.sb2>  i  ordenar  correctament
cadascun dels blocs per tal que l'aplicació:

• Descrigui de forma correcta quin és el procés tèxtil que utilitzaven les indústries tèxtils

a Catalunya.

Activitat2. Obrir el fitxer de Scratch anomenat <Tèxtil_2.sb2> i ordenar correctament cadascun
dels blocs per tal que l'aplicació:

• Un  cop  hagi  descrit  el  procés  tèxtil,  realitzi  la  següent  pregunta:  “Has  entès

l'explicació?”.  Quan  fem  una  pregunta  amb  Scratch,  estem  rebent  un  element
d'entrada que s'emmagatzema en una variable anomenada “answer”. Es vol que,
depenent del valor d'aquest element d'entrada l'aplicació faci:

◦ Si l'usuari respon “Sí” l'aplicació finalitzarà.

◦ En qualsevol altre cas, l'aplicació tornarà a explicar el procés tèxtil.
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3.3 Fitxer de Scratch: <Tèxtil_1.sb2>
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3.4 Fitxer de Scratch: <Tèxtil_1_resolt.sb2>
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3.5 Fitxer de Scratch: <Tèxtil_2.sb2>
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3.6 Fitxer de Scratch: <Tèxtil_2_resolt.sb2>
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4 Joc “Encerta i passa”

4.1 Material didàctic complementari pels docents

Curs de l'activitat: 2on d'ESO.

Unitat didàctica: Electricitat.

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 2: Detectar errors en un algoritme.

Tecnologia: Nivell 1: Sense fer ús d'ordinadors.

Tipus d'algoritme: Nivell 5: Estructura iteració.

Tipus d'activitat: Detectar errors semàntics en un algoritme.

Temporització: 40 minuts.

Organització: Grups de 3-4 alumnes.

Continguts: - Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia.
-  Detecció  i  correcció  d'errors  semàntics  en  algoritmes  simples  amb
variables, càlculs aritmètics, iteracions i condicionals.

Criteris d'avaluació: -  Identificar  els diferents  processos de generació d’electricitat  a  partir  de
diferents fonts d’energia.
- Detectar i corregir errors semàntics en algoritmes simples amb variables,
càlculs aritmètics, iteracions i condicionals.

Descripció de l'activitat: Aquesta activitat consisteix en un joc de preguntes per equips. El joc s'ha
d'explicar a partir del diagrama de flux que es proporciona i s'ha de tenir
present  durant  tot  el  joc.  Per  tal  que  els  alumnes  vagin  comprenent  el
funcionament dels condicionals i les iteracions.
Durant  el  joc,  els  alumnes  hauran  d'anar  responent  preguntes  i,  si
s'equivoquen, seran eliminats de la partida. Si encerten, es mantindran a la
partida i serà el torn del següent grup. El joc finalitza quan s'han respost a
totes  les  preguntes  o  si  tots  els  grups  han  estat  eliminats.  Aquestes
preguntes estaran amagades en sobres que els alumnes aniran elegint  i
obrint d'un en un.
En aquest joc s'incorporen diversos elements com variables (Enters i llistes),
càlculs aritmètics,  condicionals i  iteracions. És important  anar  escrivint  el
valor  de  les  variables  a  mesura  que  l'algoritme  avança,  per  tal  que  es
representi l'estat real de la partida. 
En finalitzar la primera ronda de preguntes (Han participat tots els grups)
l'algoritme dóna un error. La variable “X” estableix quin grup és el que està
jugant en cada moment. Quan la variable X arriba a l'últim grup, s'hauria de
tornar a inicialitzar per tal que torni a ser el torn del primer grup no eliminat,
però l'algoritme no ho fa. 
L'activitat consisteix en el fet que els alumnes detectin i corregeixin quin és
aquest error. Per incentivar la participació dels alumnes, es donarà una vida
extra  aquells  grups  que  ho  solucionin  correctament.  Un  cop  solucionat
l'error, la partida segueix amb els grups que no estiguin eliminats.

Materials: - Diagrama de flux del joc “Encerta i passa” amb errors.
- Diagrama de flux del joc “Encerta i passa” sense error.
- Preguntes i respostes del joc “Encerta i passa”.

Atenció a la diversitat: - Creació de grups heterogenis.
- Es pot modificar el grau de dificultat de les activitats eliminant o afegint
més errors al diagrama de flux o fent un altre tipus de preguntes.
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4.2 Diagrama de flux del joc “Encerta i passa” amb errors
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4.3 Diagrama de flux del joc “Encerta i passa” sense errors
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4.4 Preguntes i respostes del joc “Encerta i passa”

1. Com es diu al tipus de font d'energia que una vegada exhaurida 
no es podrà o serà molt costós i difícil tornar a ser aconseguida?

2. Digues el nom de 2 combustibles fòssils.

3. Digues el nom de 3 energies renovables.

4. Quin tipus de centrals utilitzen l'energia potencial acumulada als 
salts d'aigua per ser transformada en energia elèctrica?

5. Quin tipus d'energia utilitza els corrents d'aire?

6. Quin tipus d'energia pot ser obtinguda per l'home mitjançant 
l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra?

7. Quin tipus d'energia pot ser obtinguda aprofitant l'ascens i 
descens del nivell de l'aigua del mar.

8. Quina energia es pot obtenir a partir de residus forestals o 
agrícoles?

9. Quina és la font d'energia d'una central onamotriu?

10. En quins dos tipus d'energia es pot transformar l'energia solar?

Respostes:

1. Font d'energia no renovable
2. Petroli, carbó, gas natural
3. Geotèrmica, Solar, Mareomotriu
4. Centrals hidroelèctriques
5. Eòlica
6. Geotèrmica
7. Mareomotriu
8. Biomassa
9. Ones del mar
10. Elèctrica i tèrmica
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5 Activitat: Les palanques

5.1 Material didàctic complementari pels docents

Curs de l'activitat: 3er d'ESO.

Unitat didàctica: Màquines i mecanismes.

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 2: Detectar errors en un algoritme.

Tecnologia: Nivell 3: Llenguatges de Programació Textual.

Tipus d'algoritme: Activitat 1: Nivell 3: Constants, variables i operadors aritmètics.

Activitat 2: Nivell 4: Estructura condicional.

Tipus d'activitat: Detectar errors sintàctics i semàntics en un algoritme.

Temporització: Activitat 1: 30 minuts.

Activitat 2: 30 minuts.

Organització: Grups de 2-3 alumnes.

Continguts: - Anàlisi d’objectes quotidians i màquines simples: les palanques.
- Càlcul de forces segons la Llei de la palanca.
- Detecció i correcció d'errors sintàctics i semàntics en algoritmes simples
amb variables, càlculs aritmètics i condicionals.

Criteris d'avaluació: - Identificar els diferents tipus de palanques així com la relació entre força,
resistència i fulcre.
- Detectar i corregir errors sintàctics i semàntics en algoritmes simples amb
variables, càlculs aritmètics i iteracions.

Descripció de l'activitat: En aquesta activitat els alumnes practicaran la detecció i correcció d'errors
sintàctics i  semàntics mentre treballen els continguts  relacionats  amb les
palanques.
En el fitxer <Maquines_simples.html> s'introdueix la part teòrica necessària i
s'expliquen els objectius de les dues activitats.
Cadascuna  de  les  activitats  té  3  nivells  de  dificultat  a  elegir  segons  la
diversitat de l'alumnat. Els errors presents són acumulatius, és a dir, en el
nivell 2, trobarem els erros del nivell 1 i en el nivell 3 trobarem els errors dels
nivells 1 i 2. A continuació es descriuen els errors que s'afegeixen a cada
fitxer:
Activitat 1:

• Nivell 1 <calcula_1.js>: Error semàntic de càlcul aritmètic.
• Nivell 2 <calcula_2.js>: Error sintàctic de finalització d'instrucció.
• Nivell  3  <calcula_3.js>:  Error  sintàctic  de  concatenació  de

caràcters.
Activitat 2:

• Nivell  1  <tipus_palanca_1.js>:  Error  semàntic  entre  assignació  i
comparació.

• Nivell  2 <tipus_palanca_2.js>:  Error  sintàctic en la creació d'una
cadena de caràcters.

• Nivell  3  <tipus_palanca_3.js>:  Error  semàntic  en  l'agrupació  de
condicionals.

Materials: - Fitxer Html:  <Maquines_simples.html>
- Activitat 1:

• Fitxer Javascript: <calcula_1.js>
• Fitxer Javascript: <calcula_2.js>
• Fitxer Javascript: <calcula_3.js>
• Fitxer Javascript: <calcula_resolt.js>
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- Activitat 2:
• Fitxer Javascript: <tipus_palanca_1.js>
• Fitxer Javascript: <tipus_palanca_2.js>
• Fitxer Javascript: <tipus_palanca_3.js>
• Fitxer Javascript: <tipus_palanca_resolt.js>

Atenció a la diversitat: - Creació de grups heterogenis.
- Diversos fitxers cadascun amb un grau de dificultat major.

5.2 Fitxer Html: <Maquines_simples.html>
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5.3 Fitxer Javascript “calcula_1.js”

function calcula(resistencia, longitud_total, longitud_resistencia) {
//Funció que calcula el valor de força segons la resistència, la longitud total i la

longitud del barça de la resistència.

var F = resistencia * longitud_resistencia / longitud_total - longitud_resistencia;

alert("Valor de la for\u00e7a aplicada: " + F + " N");
}

5.4 Fitxer Javascript “calcula_2.js”

function calcula(resistencia, longitud_total, longitud_resistencia) {
//Funció que calcula el valor de força segons la resistència, la longitud total i la

longitud del barça de la resistència.

var F = resistencia * longitud_resistencia / longitud_total - longitud_resistencia

alert("Valor de la for\u00e7a aplicada: " + F + " N");
}

5.5 Fitxer Javascript “calcula_3.js”

function calcula(resistencia, longitud_total, longitud_resistencia) {
//Funció que calcula el valor de força segons la resistència, la longitud total i la

longitud del barça de la resistència.

var F = resistencia * longitud_resistencia / longitud_total - longitud_resistencia

alert("Valor de la for\u00e7a aplicada: + F + " N");
}
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5.6 Fitxer Javascript “calcula_resolt.js”

function calcula(resistencia, longitud_total, longitud_resistencia) {
//Funció que calcula el valor de força segons la resistència, la longitud total i la

longitud del barça de la resistència.

var  F  =  resistencia  *  longitud_resistencia  /  (longitud_total  -
longitud_resistencia);

alert("Valor de la for\u00e7a aplicada: " + F + " N");
}

5.7 Fitxer Javascript “tipus_palanca_1.js”

function tipus_palanca(palanca) {
//Funció que determina el tipus de palanca segons el valor d'entrada seleccionat: 1, 2

o 3
if(palanca = 1){

alert("Palanca de XXXX grau");
}
if(palanca = 2){

alert("Palanca de XXXX grau");
}
if(palanca = 3){

alert("Palanca de XXXX grau");
}

}

5.8 Fitxer Javascript “tipus_palanca_2.js”

function tipus_palanca(palanca) {
//Funció que determina el tipus de palanca segons el valor d'entrada seleccionat: 1, 2

o 3
if(palanca = 1){

alert(Palanca de XXXX grau);
}
if(palanca = 2){

alert(Palanca de XXXX grau);
}
if(palanca = 3){

alert(Palanca de XXXX grau);
}

}
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5.9 Fitxer Javascript “tipus_palanca_3.js”

function tipus_palanca(palanca) {
//Funció que determina el tipus de palanca segons el valor d'entrada seleccionat: 1, 2

o 3
if(palanca = 1){

alert(Palanca de XXXX grau);
if(palanca = 2)

alert(Palanca de XXXX grau);
if(palanca = 3)

alert(Palanca de XXXX grau);
}

}

5.10 Fitxer Javascript “tipus_palanca_resolt.js”

function tipus_palanca(palanca) {
//Funció que determina el tipus de palanca segons el valor d'entrada seleccionat: 1, 2

o 3
if(palanca == 1){

alert("Palanca de Segon grau");
}
if(palanca == 2){

alert("Palanca de Primer grau");
}
if(palanca == 3){

alert("Palanca de Tercer grau");
}

}
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6 Activitat: Magnituds elèctriques

6.1 Material didàctic complementari pels docents

Curs de l'activitat: 2on d'ESO.

Unitat didàctica: Electricitat.

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 3: Construir un algoritme.

Tecnologia: Nivell 2: Llenguatges de Programació Visual.

Tipus d'algoritme: Nivell 3: Constants, variables i operadors aritmètics.

Tipus d'activitat: Omplir forats

Temporització: Activitat 1: 15 minuts.

Activitat 2: 15 minuts.

Activitat 3: 20 minuts.

Organització: Grups de 2-3 alumnes.

Continguts: - Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit.
- Flux d'un programa informàtic.
-  Realització  de  programes  simples  amb  llenguatges  de  programació
visuals, incorporant l'ús de variables i elements de càlcul.

Criteris d'avaluació: -  Comprendre  el  funcionament  de  circuits  elèctrics  bàsics  i  les  relacions
entre les tres magnituds: tensió elèctrica, intensitat i resistència.
- Realitzar programes simples seguint estructures clares, incorporant l'ús de
variables i elements de càlcul.

Descripció de l'activitat: Aquesta activitat pretén ser un reforç perquè els alumnes practiquin el càlcul
d'intensitats  de  diferents  circuits  bàsics.  L'activitat  es  divideix  en  3
subactivitats, cadascuna amb un grau de complexitat major en els càlculs:

• Activitat 1: Els alumnes hauran de calcular la intensitat d'un circuit
bàsic compost per una pila i una resistència. 

• Activitat 2:  Els alumnes hauran de calcular la intensitat d'un circuit
bàsic compost per una pila i tres resistències en sèrie.

• Activitat 3: Els alumnes hauran de calcular la intensitat d'un circuit
bàsic compost per una pila i tres resistències en paral·lel. També
hauran de calcular la intensitat per a cadascuna de les resistències.

Tant el valor del voltatge com el de les resistències és variable gràcies a un
element d'entrada lliscant que pot ser manipulat directament per l'alumnat. 

Materials: Material pels estudiants.
Activitat 1:

• Fitxer de Scratch: <Electricitat_1.sb2>
• Fitxer de Scratch: <Electricitat_1_resolt.sb2>

Activitat 2:
• Fitxer de Scratch: <Electricitat_2.sb2>
• Fitxer de Scratch: <Electricitat_2_resolt.sb2>

Activitat 3:
• Fitxer de Scratch: <Electricitat_3.sb2>
• Fitxer de Scratch: <Electricitat_3_resolt.sb2>

Atenció a la diversitat: - Creació de grups heterogenis.
- Es pot modificar el grau de dificultat de cadascuna de les activitats, afegint
o eliminant blocs per tal d'ajudar o complicar a l'alumnat segons les seves
necessitats.
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6.2 Materials pels estudiants

La  llei  d'Ohm  estableix  que  el  corrent  que  travessa  un  circuit  elèctric  és  directament
proporcional  a  la  diferència  de  potencial  que  hi  ha  entre  els  seus  extrems  i  inversament
proporcional a la resistència del circuit.1 En termes matemàtics ho expressem així:

I = V / R

Avui practicarem el càlcul d'intensitats en circuïts elèctrics bàsics, amb resistències en sèrie i
amb resistències en paral·lel. 

Activitat  1. Obriu  el  fitxer  de  Scratch  anomenat  <Electricitat_1_Alumnat.sb2>.  Com podeu
veure es tracta d'un circuit simple amb una pila i resistència. Intenteu modificar el valor de la
pila i la resistència! Sembla que el valor de la intensitat no es mou, no? Completeu el forat que
falta per tal que l'aplicació calculi correctament la intensitat del circuit elèctric.

Creieu que ho heu aconseguit? Proveu a ficar a la variable “V” el valor 5 i a la variable “R” el
valor 10. Que us dóna la variable “I”? Si us dóna 0,5, és que ho heu fet correctament. Passeu al
següent exercici!

Activitat 2: Obriu el fitxer de Scratch anomenat <Electricitat_2_Alumnat.sb2>. En aquest cas
es tracta d'un circuit simple amb una pila i 3 resistències en sèrie. Intenteu modificar el valor de
la pila i les resistències! Sembla que el valor de la intensitat tampoc funciona, no? Completeu el
forat que falta per tal que l'aplicació calculi correctament la intensitat del circuit elèctric.

1 «llei d’Ohm». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
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Creieu que ho heu aconseguit? Proveu a ficar a la variable “V” el valor 5, a la variable “R1” el
valor 10, a la variable “R1” el valor 20 i a la variable “R3” el valor 20. Que us dóna la variable
“I”? Si us dóna 0,1, és que ho heu fet correctament. Passeu al següent exercici!

Activitat 3: Obriu el fitxer de Scratch anomenat <Electricitat_2_Alumnat.sb2>. En aquest cas
es tracta d'un circuit simple amb una pila i 3 resistències en sèrie. Intenteu modificar el valor de
la pila i les resistències! Sembla que el valor de la intensitat tampoc funciona, no? Completeu el
forat que falta per tal que l'aplicació calculi correctament la intensitat del circuit elèctric.

Creieu que ho heu aconseguit? Proveu a ficar a la variable “V” el valor 6, a la variable “R1” el
valor 5, a la variable “R1” el valor 20 i a la variable “R3” el valor 30. Que us dóna la variable “I”?
Si us dóna 1,7, és que ho heu fet correctament i heu acabat l'activitat d'avui! Felicitats!
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6.3 Fitxer de Scratch: <Electricitat_1.sb2>
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6.4 Fitxer de Scratch: <Electricitat_1_resolt.sb2>
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6.5 Fitxer de Scratch: <Electricitat_2.sb2>
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6.6 Fitxer de Scratch: <Electricitat_2_resolt.sb2>
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6.7 Fitxer de Scratch: <Electricitat_3.sb2>
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6.8 Fitxer de Scratch: <Electricitat_3_resolt.sb2>
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7 Activitat: Els engranatges

7.1 Material didàctic complementari pels docents

Curs de l'activitat: 3er d'ESO

Unitat didàctica: Màquines i mecanismes

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 3: Construir un algoritme.

Tecnologia: Nivell 3: Llenguatges de Programació Textual.

Tipus d'algoritme: Activitat 1: Nivell 3: Constants, variables i operadors aritmètics.

Activitat 2: Nivell 3: Constants, variables i operadors aritmètics.

Activitat 3: Nivell 4: Estructura condicional.

Activitat 4: Nivell 3: Constants, variables i operadors aritmètics.

Tipus d'activitat: Treball cooperatiu.

Temporització: 60 minuts

Organització: Grups de 4 alumnes

Continguts: - Mecanismes per a la transmissió i transformació de moviment.
- Treball cooperatiu en la realització de programes simples amb llenguatges
de programació textual, incorporant l'ús de variables, elements de càlcul i
condicionals.

Criteris d'avaluació: -  Realitzar  calculs  simples  en  sistemes  d'engranatges  i  identificar  els
diferents sistemes d'eixos.
-  Programar  cooperativament  programes  simples  amb  llenguatges  de
programació  textual,  incorporant  l'ús  de  variables,  elements  de  càlcul  i
condicionals.

Descripció de l'activitat: En  aquesta  activitat,  cada  alumne  realitzarà  una  de  les  4  activitats
proposades inicialment. L'èxit de cadascuna de les activitats depen de l'èxit
de l'activitat anterior, de tal manera, que els alumnes hauran de treballar
cooperativament per garantir l'èxit global.
En  el  fitxer  <Engranatges.html>   s'introdueix  la  part  teòrica  necessària  i
s'expliquen els objectius de les quatre activitats.
L'exercici és tancat, es a dir, que els valors d'entrada de cadascuna de les
magnituds no es pot variar per tal de facilitar la correcció del professor.
A continuació es comenta l'ordre de dificultat de cadascuna de les activitats:
1. <relacio_transmissio.js>
2. <velocitat_angular.js>
3. <velocitat_lineal.js>
4. <tipus_sistema.js>

Materials: - Fitxer Html:  <Maquines_simples.html>
- Activitat 1:

• Fitxer Javascript: <relacio_transmissio.js>
• Fitxer Javascript: <relacio_transmissio_resolt.js>

- Activitat 2:
• Fitxer Javascript: <velocitat_angular.js>
• Fitxer Javascript: <velocitat_angular_resolt.js>

- Activitat 3:
• Fitxer Javascript: <tipus_sistema.js>
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• Fitxer Javascript: <tipus_sistema_resolt.js>
- Activitat 4:

• Fitxer Javascript: <velocitat_lineal.js>
• Fitxer Javascript: <velocitat_lineal_resolt.js>

Atenció a la diversitat: - Creació de grups heterogenis.
- Activitats amb diferents nivells de dificultat.

7.2 Fitxer Html:  <Maquines_simples.html>
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7.3 Fitxer Javascript: <relacio_transmissio.js>

function relacio_transmissio(z1, z2) {
//Funció  que calcula  la  relació  de transmissió  entre  dos  eixos  a  partir  del

nombre de dents dels dos engranatges

var relacio_transmissio = ???????;

document.getElementById('relacio_transmissio').value = relacio_transmissio;
}

7.4 Fitxer Javascript: <relacio_transmissio_resolt.js>

function relacio_transmissio(z1, z2) {
//Funció  que calcula  la  relació  de transmissió  entre  dos  eixos  a  partir  del

nombre de dents dels dos engranatges

var relacio_transmissio = z1 / z2;

document.getElementById('relacio_transmissio').value = relacio_transmissio;
}
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7.5 Fitxer Javascript: <velocitat_angular.js>

function velocitat_angular(w1, relacio_transmissio) {
//Funció  que  calcula  la  velocitat  angular  de  l'eix  de  sortida  a  partir  de  la

velocitat angular de l'eix d'entrada i la relació de transmissió

var w2 = ???????;

document.getElementById('w2').value = w2;
}

7.6 Fitxer Javascript: <velocitat_angular_resolt.js>

function velocitat_angular(w1, relacio_transmissio) {
//Funció  que  calcula  la  velocitat  angular  de  l'eix  de  sortida  a  partir  de  la

velocitat angular de l'eix d'entrada i la relació de transmissió

var w2 = w1 * relacio_transmissio;

document.getElementById('w2').value = w2;
}

7.7 Fitxer Javascript: <tipus_sistema.js>

function tipus_sistema(w1, w2) {
//Funció que et diu el tipus de sistema segons la velocitat angular dels eixos

w1 = new Number(w1);
w2 = new Number(w2);

var tipus_sistema;

???????

document.getElementById('tipus_sistema').value = tipus_sistema;
}

7.8 Fitxer Javascript: <tipus_sistema_resolt.js>

function tipus_sistema(w1, w2) {
//Funció que et diu el tipus de sistema segons la velocitat angular dels eixos

w1 = new Number(w1);
w2 = new Number(w2);
var tipus_sistema;

if(w1>w2){
tipus_sistema = "Sistema reductor";

}
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if(w1<w2){
tipus_sistema = "Sistema multiplicador";

}

if(w1==w2){
tipus_sistema = "Mateixa velocitat angular";

}

document.getElementById('tipus_sistema').value = tipus_sistema;
}

7.9 Fitxer Javascript: <velocitat_lineal.js>

function velocitat_lineal(d2, w2) {
//Funció que calcula la velocitat lineal d'un engranatge a partir del diàmetre i la

velocitat angular

var v2 = ???????;

document.getElementById('v2').value = v2;
}

7.10 Fitxer Javascript: <velocitat_lineal_resolt.js>

function velocitat_lineal(d2, w2) {
//Funció que calcula la velocitat lineal d'un engranatge a partir del diàmetre i la

velocitat angular

var r2 = d2 / 2;

var v2 = r2 * w2;

document.getElementById('v2').value = v2;
}
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8 Activitat: Motxilla energètica

8.1 Material didàctic complementari pels docents

Curs de l'activitat: 2on d'ESO

Unitat didàctica: Electricitat.

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 3: Construir un algoritme.

Tecnologia: Nivell 1: Sense fer ús d'ordinadors.

Tipus d'algoritme: Nivell 5: Estructura iteració.

Tipus d'activitat: Construir algoritmes des de zero.

Temporització: Activitat 1: 60 minuts.

Activitat 2: 60 minuts.

Organització: Grups de 3-4 alumnes.

Continguts: - Tècniques per a la reducció del consum energètic a la vida quotidiana.
- Disseny i realització d'algoritmes simples mitjançant diagrames de flux a
partir d'idees pròpies.

Criteris d'avaluació: - Valorar la necessitat d’un consum raonat d’energia a la vida quotidiana i
cercar estratègies adequades per aconseguir-ho.
-  Dissenyar  i  realitzar  algoritmes simples mitjançant  diagrames de flux a
partir d'idees pròpies.

Descripció de l'activitat: En  aquesta  activitat  es  demana  als  estudiants  que  pensin,  dissenyin  i
realitzin un diagrama de flux que descrigui el funcionament d'un component
domòtic que ajudi a reduir el consum energètic en una vivenda. 
Per  això,  en  els  materials  pels   estudiants,  s'adjunta  la  descripció  de
l'activitat  i  un  exemple  d'un  element  domòtic  que  redueix  el  consum
energètic en una vivenda.
L'activitat es divideix en dues sessions de 60 minuts. En la primera sessió,
els alumnes haurien de fer una recerca, pensar i descriure textualment la
seva proposta. En la segona sessió, els estudiants haurien de descriure el
seu funcionament amb un diagrama de flux.
Aquesta activitat es podria ampliar intentant implementar la proposta dels
estudiants en Scratch.

Materials: - Material pels estudiants.

Atenció a la diversitat: - Creació de grups heterogenis.
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8.2 Material pels estudiants

Quan encenem una llum a la nostra casa, aquesta produeix un consum directe. Però aquest
consum només suposa un 30% del consum real si tenim en compte el consum indirecte que ha
suposat produir, emmagatzemar i transportar aquesta energia. 

És important, que com a consumidors d’energia tinguem en compte el valor real de l’energia i
com les nostres accions diàries influeixen indirectament en moltes de les injustícies socials,
econòmiques o mediambientals que passen al nostre planeta. Hem d’intentar consumir menys i
millor, reduint així la nostra motxilla energètica.

A la nostra llar podríem incorporar elements que ens ajudin a consumir menys energia. Per
exemple, podríem instal·lar un aparell que en funció de la quantitat de llum que detecti, obri o
tanqui les persianes de la nostra casa. Així podríem aprofitar millor la llum solar i estalviar en el
consum elèctric produït per la il·luminació. Un diagrama de flux que descrigui el funcionament
del nostre aparell per al control de persianes podria ser el següent:

Activitat 1.

Fes una recerca, pensa i descriu diverses alternatives per estalviar energia a casa teva.

Activitat 2.

Elegeix una de les alternatives que has plantejat en la sessió anterior i crea un diagrama de flux
que descrigui el funcionament del teu aparell.
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9 Activitat: Tipus d'esforços

9.1 Material didàctic complementari pels docents

Curs de l'activitat: 3er d'ESO.

Unitat didàctica: Estructures.

Objectiu d'aprenentatge: Nivell 4: Optimitzar un algoritme.

Tecnologia: Nivell 1: Sense fer ús d'ordinadors.

Tipus d'algoritme: Nivell 6: Algoritmes complexos (Cerca i ordenació).

Tipus d'activitat: Observa i millora.

Temporització: Activitat 1: 60 minuts.

Organització: Grups de 3-4 alumnes.

Continguts: - Tipus d'esforços en objectes quotidians.
- Optimització d'algoritmes per fer-los més eficients.

Criteris d'avaluació: - Identificar tipus d'esforços d'objectes quotidians.
-  Optimitzar  algoritmes per  fer-los  més eficients  i  descriure'ls  fent  ús  de
diagrames de flux.

Descripció de l'activitat: En aquesta activitat es treballarà la capacitat de l'alumnat per a millorar un
algoritme utilitzant com a marc teòric els tipus d'esforços que poden rebre
objectes quotidians.
El professor ubicarà 10 sobres a la pissarra. Dins de cada sobre hi ha el
nom d'objecte quotidià que rep un tipus d'esforç:

• 1 Objecte que rep un tipus d'esforç de flexió.
• 3 Objectes que reben un tipus d'esforç de torsió.
• 3 Objectes que reben un tipus d'esforç de cisallament.
• 3 Objectes que reben un tipus d'esforç de compressió.

L'objectiu és que l'alumne trobi l'objecte que rep el tipus d'esforç de flexió.
Però  per  aconseguir-ho,  se'ls  donarà  una  pisa:  El  sobre  que  es  troba
immediatament  a  l'esquerra de l'objecte que cerquen,  conté el  nom d'un
objecte que reb un esforç de torsió. 
En  aquest  moment,  el  professor  presenta  el  seu  diagrama  de  flux  no
optimitzat. Aquest algoritme realitza la cerca de l'objecte en qüestió, però no
ho fa de la manera més eficient. Llavors comença l'activitat per l'alumnat, a
partir del diagrama de flux no optimitzat hauran de crear un algoritme que
trobi l'objecte i que ho faci d'una forma més eficient.

Materials: - Diagrama de flux amb  l'algoritme no optimitzat.
- Diagrama de flux amb  l'algoritme optimitzat.
- Fitxer amb el nom dels objectes quotidians, ordre en els sobres i relació
amb el tipus d'esforç.

Atenció a la diversitat: - Creació de grups heterogenis.
- Es pot ajudar a alguns grups d'estudiants a resoldre l'algoritme, tot indicant
per quin element haurien de començar la cerca.
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9.2 Diagrama de flux amb  l'algoritme no optimitzat.

L'ensenyament de l'algorítmia i la programació de computadors a l'assignatura de Tecnologia.                            42



9.3 Diagrama de flux amb  l'algoritme optimitzat.
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9.4 Fitxer  amb el  nom del  objectes quotidians,  ordre en els sobres i
relació amb el tipus d'esforç.

1.  Pilars d'un edifici

2. Eix d'un motor

3.  Tisores

4.  Cadira

5.  Cisalla

6. Tornavís 

7. Canya de pescar

8. Volant d'un cotxe

9.  Alicates

10.  Columnes d'un edifici

Respostes:

1. Pilars d'un edifici: Compressió.
2. Eix d'un motor: Torsió.
3. Tisores: Cisallament.
4. Cadira: Compressió.
5. Cisalla: Cisallament.
6. Tornavís: Torsió.
7. Canya de pescar: Flexió.
8. Volant d'un cotxe: Torsió.
9. Alicates: Cisallament.
10. Columnes d'un edifici: Compressió.
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10 Activitat d'optimitzar un algoritme modificada
A la següent llista de sobres hi ha fonts d'energia renovables i no renovables, però hi ha un
element que no és una font d'energia. 

El teu objectiu és trobar-ho! Com a pista, et diré que aquest element té a la seva esquerra un
sobre amb una font d'energia no renovable.

Descriu quin procés seguiries per a trobar l'element que no és una font d'energia de la manera
més eficient possible.

1. SOL
2. GAS NATURAL

3. BIOMASSA
4. MAR

5. CARBÓ
6. PETROLI
7. ARGILA

8. VENT
9. URANI
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11 Respostes dels alumnes en el joc “Encerta i passa”
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12 Respostes dels alumnes en l'activitat d'optimització d'un 
algoritme

12.1 Algoritme d'optimització vàlid:

Eliminem el sobre 1, perquè no té cap sobre a l'esquerra.
Obrim el sobre vuit i si és no renovable, obrim el nou i si no obrim el sis. Així consecutivament
fins que ho trobem.

12.2 Altres respostes no vàlides

Estratègia: 
7 – 2 – 5 – 3 – 9 – 1 – 8 

Agafaríem els números parells, ja que l'1 no té cap sobre a l'esquerra.

Obrir tots els sobres d'esquerra a dreta i mirar quina font d'energia no és renovable, a partir
d'aquí sabrem si a la seva dreta hi ha la NO FONT D'ENERGIA o no.
Així intentaríem descobrir la font en el menor nombre possible de sobres.

A boleo, però descartaríem el sobre 1, començaríem pel 6
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13 Respostes d'un grup d'alumnes en l'activitat de la motxilla 
energètica

13.1 Propostes

1. El mecanisme de que si el sensor de temperatura detecta una temperatura superior de
30oC, les finestres s’obren, sinó es queden tancades. Quan la temperatura hagi baixat als
20oC, les finestres es tanquen.

2. El mecanisme de controlar el temps a la hora de dutxar-se compost per 1 polsador i un
cronòmetre.

3. El mecanisme de que si es gira un potenciòmetre tot s’apaga, les finestres i les persianes
s’apaguen, les llums i els LEDS, etc.

Opció elegida: 1
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13.2 Diagrama de flux inicial
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13.3 Diagrama de flux corregit
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13.4 Diagrama de flux final
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