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1. TAULES DEL CURRÍCULUM SEGONS EL DECRET 
 

Taula 1A: Objectius de l’assignatura de tecnologia del Decret 143/20071. 

CODI OBJECTIU 

OBJ. 1 Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents 
àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones 
individualment o col·lectivament. 

OBJ. 2 Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament 
econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 

OBJ. 3 Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, 
conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma 
d’utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i 
construcció. 

OBJ. 4 Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, 
dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema platejat i avaluar 
la seva idoneïtat. 

OBJ. 5 Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i 
utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 

OBJ. 6 Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en 
l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant 
i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de 
seguretat. 

OBJ. 7 Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de 
treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, 
els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d'un 
problema concret o per a la representació i disseny d'objectes o processos. 

OBJ. 8 Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats 
relacionades amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el 
comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma 
apropiada i segura. 

OBJ. 9 Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi 
ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general. 

 
  

                                                             
1 Departament d'Educació. DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació 

dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria [en línia]. [Consultat el 29-04-2015]. 
Disponible a:  
<http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451
704&language=ca_ES&searchId=4893648&mode=single> 

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451704&language=ca_ES&searchId=4893648&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451704&language=ca_ES&searchId=4893648&mode=single
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Taula 2A: Continguts del currículum de tecnologies de 3r d’ESO. 

BLOC CODI CONTINGUT 

Màquines, 
mecanismes i 

estructures 

CONT. 1 Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir 
un material mitjançant l'observació. 

CONT. 2 Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per 
tal d'analitzar-ne els seus elements estructurals i els 
esforços a les que estan sotmeses. 

CONT. 3 Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús 
de combustibles tradicionals i alternatius i del seu impacte 
en el medi. 

CONT. 4 Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió 
i transformació del moviment i anàlisi de la seva funció en 
diferents màquines. 

CONT. 5 Utilització de simuladors per reproduir i entendre el 
funcionament de mecanismes i associacions d'ells, i 
determinar esforços i estabilitat d'estructures. 

CONT. 6 Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que 
incloguin mecanismes i associacions de mecanismes per a 
realitzar una funció determinada. 

Els projectes 
tecnològics 

CONT. 7 Identificació de problemes tecnològics i de les fases del 
procés de recerca de solucions. 

CONT. 8 Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i 
funcionalitat de l'objecte o procés; relació de materials, eines 
i maquinari necessari; estudi econòmic del projecte; 
planificació del procés de realització; avaluació del resultat; 
elaboració de la memòria. 

CONT. 9 Construcció d’un objecte o màquina que integri les fases 
d'un projecte tècnic. 

CONT. 10 Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la 
resolució de problemes i la presentació de la memòria. 

CONT. 11 Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 

CONT. 12 Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i 
economització. 

CONT. 13 Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de 
màquines, eines i espais. 

Les 
comunicacions 

CONT. 14 Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: 
telefonia, ràdio, sistemes de posicionament global, ordinador 
i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 

CONT. 15 Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació 
de treballs individuals i de grup a Internet. 

CONT. 16 Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant 
l'ordinador com a mitjà de comunicació en un espai real o 
virtual. 
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Taula 3A: Criteris d’avaluació del currículum de tecnologies de 3r d’ESO. 

CODI CRITERI D’AVALUACIÓ 

CA. 1 Dissenyar i construir estructures que formin part d'un projecte tecnològic, tenint en 
compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 

CA. 2 Reconèixer la font i tipus d'energia que permet el funcionament de diferents 
mecanismes i màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic. 

CA. 3 Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents mecanismes de 
transmissió i transformació del moviment a partir de l'anàlisi i l'observació d'aquests 
en diferents màquines. 

CA. 4 Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció 
determinada dins d'un projecte tecnològic. 

CA. 5 Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar 
per la recerca d'informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i 
l'avaluació d'aquesta solució. 

CA. 6 Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una 
solució correcta tenint en compte criteris d'estalvi de recursos i respecte pel medi 
ambient tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 

CA. 7 Publicar els treballs personals i de grup en format de pàgina web. 

CA. 8 Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 

CA. 9 Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i 
reflexionar sobre el seu ús i abús. 
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2. DOCUMENTS DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES 
 
Taula 4A: Rúbrica d’avaluació dels sites-memòria al centre de pràctiques. 

Nom alumnes: Observacions 

Estructura general (1 punt) Hi ha tots els 
apartats però estan 
desordenats (0,5 
punts) 

Hi ha tots els 
apartats demanats. 
Alguns estan 
ordenats (0,75 
punts) 

Hi ha tots els 
apartats demanats i 
hi estan ordenats (1 
punt) 

 

Nosaltres (1punt) Hi ha l'apartat però 
està buit (0,5 punts) 

Hi ha la foto amb el 
pont (0,75 punts) 

Hi ha la foto amb el 
pont i una breu 
descripció dels 
alumnes del grup (1 
punt) 

 

Imatges de ponts (1 punt) Hi ha l'apartat però 
està buit (0,5 punts) 

Hi ha la foto dels 
ponts i alguns tenen 
el nom i on hi són 
( 0,75 punts) 

Hi ha la foto dels 
ponts i tots tenen el 
nom i on hi són (1 
punt) 

 

El pont construït. 
Requeriment (0,5 punts) 

Hi ha l'apartat però 
està buit o el que 
indica no és el 
requeriment (0,25 
punts) 

 Hi ha l'apartat i el 
requeriment està 
ben redactat 
(0,5 punts) 

 

El pont construït. 
Solució triada (1 punt) 

Hi ha l'apartat però 
està buit 
(0,25 punts) 

Hi ha l'apartat amb 
un plànol no del tot 
correcte (0,5 punts) 

Hi ha l'apartat i el 
plànol d'alçat del 
pont 
(1 punt) 

 

El pont construït. Procés de 
construcció (1,5 punts) 

Hi ha l'apartat però 
està explicat de 
manera molt 
general sense 
concretar cap data 
(0,5 punts) 

Hi ha l'apartat 
explica com s'ha fet 
el pont i concreta 
algunes dates, però 
no totes (1 punt) 

Hi ha l'apartat 
explica com s'ha fet 
el pont concretant 
les dates  ni les 
hores (1,5 punts) 

 

El pont construït. Pressupost 
(1,5 punts) 

Hi ha l'apartat però 
només hi ha el cost 
del paquet de 
palletes i del cartró 
ploma 
(0,25 punts) 

Hi ha l'apartat amb  
el càlcul correcte 
del material emprat 
però no de la mà 
d'obra (1 punt) 

Hi ha l'apartat amb  
el càlcul correcte del 
material emprat i de 
la mà d'obra (1,5 
punts) 

 

El pont construït. Avaluació (1,5 
punts) 

Hi ha l'apartat però 
està buit 
(0,25 punts) 

Hi ha el vídeo però 
no està editat (1 
punt) 

Hi ha el vídeo i està 
editat (1,5 punts) 

 

El pont construït. Propostes de 
Millora (0,5 punts) 

Hi ha l'apartat però 
està buit 
(0,25 punts) 

 Hi ha l'apartat i 
almenys una 
proposta de millora 
(0,5 punts) 

 

Impressió general del site 
Color, uniformitat estètica del 
web, claredat i precissió i 
imatges usades (0,5 punts) 

M'agrada poc 
( 0,1 punts) 

M'agrada suficient 
(0,2 punts) 

M'agrada bastant 
(0,4 punts) 

M'agrada molt 
(0,5 punts) 

NOTA SITE: 
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Il·lustració 1: Imatge sobre la llibreta de taller del centre de pràctiques 
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3. GUIÓ D’EXEMPLE PER A LA REALITZACIÓ DEL BLOC (amb 
WordPress) 

 
Com cada any, per a cada projecte tecnològic que realitzeu al taller haureu de fer una memòria. 
Aquest any, però, la memòria l’haureu de fer en format bloc seguint les següents indicacions

2
: 

 
CREACIÓ DEL BLOC 
 
- Entrar a wordpress.com 
 
- Utilitzar un sol compte per bloc, que serà el compte del grup que crearem el primer dia de 
classe. (per exemple: grupXX@iespepitogrillo.cat) i registrar-se. 
 
- Nom del bloc: Memòria_NomDelProjecte_GrupXX 
 

 
 
 
- Posar al professor/a com a administrador. 
- Enviar una invitació als mails dels altres grups com a “followers”. 
 

                                                             
2
 Les imatges inserides són captures de pantalla preses en el moment de planificació de l’activitat, al 

juny del 2015. 

mailto:grupXX@iespepitogrillo.cat
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- El bloc ha de constar de diferents categories amb els següents títols: 
 

1. Requeriment 

2. Solució triada 

3. Procés de construcció 

4. Pressupost 

5. Avaluació 

6. Propostes de millora 

 

 
 
- Per a l’aparença podeu triar el tema que considereu que encaixa més amb el vostre projecte. 
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SEGUIMENT DE LA LLIBRETA VIRTUAL-MEMÒRIA 
 
Per a realitzar les entrades diàries del taller, a part de títol, els haureu d’afegir una de les 
categories triades depenent de l’apartat que estigueu tractant. 
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4. APLICACIONS DESCARTADES 
 
A continuació es mostren les aplicacions que tenen característiques útils però que no acaben 
de complir tots els requeriments per a utilitzar-les al taller. 
 
“RIDGID® Sketch” 

  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridgid.softwaresolutions.ridgidsketch 
 
“RIDGID® Sketch es una práctica herramienta que te permite calcular y comunicar diferentes 
mediciones en sus proyectos. Se puede utilizar por sí solo o en combinación con un láser 
Medidor de distancia RIDGID® LM-400. La aplicación se conectará a su LM-400 a través de 
Bluetooth y recibir mediciones de distancia precisas desde el dispositivo. RIDGID® Sketch 
funciona tanto en modo foto y el modo de superposición de dibujo que le permite desarrollar 
planes de habitaciones precisos o anotar las mediciones dentro de una imagen.” 
 
Característiques positives: 

- Calcula el perímetre i l’àrea. 
- Si es disposa de làser, és molt útil. 
- Es poden acotar imatges 

 
Característiques negatives per al present projecte: 

- Donat que no es planteja disposar del làser és una aplicació que queda coixa. 
- Costa fer línies ortogonals. 
- Un cop tens un perímetre fet no es poden crear línies noves al mateix document. (Si 

més no, no n’he estat capaç, per tant no és intuïtiu). 
 
 
“AndCAD” 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.talondesigns.andcad_demo 
 
Aquesta aplicació té una versió de Demo que quan la proves et dóna molt bona sensació ja que 
és molt similar a AutoCAD. El problema apareix quan intentes guardar el que has fet i no deixa 
ja que s’ha de pagar l’aplicació sencera. El preu d’aquest avui en dia (10 Juny del 2015) per a 
Android és 28,99€. 
 
 
“QR Code Reader” 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client 
 
El que és interessant és que pot llegir codis QR d’imatges del carret i que si el DMI disposa de 
flash, es pot encendre en cas de que la llum externa sigui escassa. Un fet extra que mai està 
de més és que no conté publicitat. Però no crea codis QR pel que requeriríem una aplicació 
diferent per a la seva creació. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridgid.softwaresolutions.ridgidsketch
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.talondesigns.andcad_demo
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
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“Prezi” 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prezi.android 
 
El Prezi és un programa on-line que permet fer presentacions molt visuals de forma 
col·laborativa. Tot i considerar-lo una molt bona eina, la seva aplicació per als DMI només 
permet la visualització de presentacions ja existents, no permet crear-ne de noves. Si bé és 
cert que des dels DMI es pot accedir a Prezi mitjançant el navegador, no s’ha considerat com a 
primera opció d’ús. 
 
“Lensoo Create” 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lensoo.create 
 
Aquesta aplicació es pot fer servir com a pissarra digital i editor de presentacions multimèdia. 
Permet escriure, inserir i realitzar imatges a més d’enregistrar veu. Té un ús molt intuïtiu i 
senzill a l’hora de realitzar diapositives. No s’ha trobat útil per a realitzar el projecte degut a que 
no permet treballar com a eina col·laborativa.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prezi.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lensoo.create
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5. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL 
 

Esquema de les competències bàsiques de l’àmbit digital extret de 
<http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/com
petencies_basiques/competencies_digital_secundaria.pdf> 

 
 
  

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/competencies_basiques/competencies_digital_secundaria.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/competencies_basiques/competencies_digital_secundaria.pdf
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6. OBJECTIUS D’APRENENTATGE I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
TIPUS 

 
Objectius d’aprenentatge bàsics 
 

1. Elaborar un projecte tecnològic (passant per tots els passos) 

2. Utilitzar el dibuix tècnic com a llenguatge tecnològic 

3. Utilitzar correctament els diferents tipus d’eines (del taller i les TIC) 

4. Aplicar les normes de seguretat i d’ús en la utilització de màquines, eines i espais 

5. Projectar i construir peces (d’igual o diferents materials) i unir-les 

6. Confeccionar la memòria del projecte 

7. Treballar en grup (aprendre a col·laborar i repartir tasques) 

 

Avaluació 
 

1. Realització de tots els passos del projecte tecnològic i adequació d’aquests al cas 

concret que els ocupa 

Definició d’una planificació inicial 

2. Correcta utilització dels mètodes de representació gràfica 

3. Correcta utilització de les eines i material al taller 

4. Aplicació adequada de les normes de seguretat i d’ús al taller 

5. Avaluació crítica sobre el resultat final 

6. Realització de la memòria amb tots els punts demanats 

7. Col·laboració activa amb la resta del grup 

 

Taula 5A: Rúbrica d’avaluació segons l’assoliment dels objectius. 

OBJECTIU MOLT ASSOLIT (1) ASSOLIT (0,5) POC ASSOLIT (0) 

Planificació 

inicial 

(10 %) 

S’han planificat les 
sessions tenint en compte 
tots els passos 

S’han planificat les 
accions principals 

No s’ha fet cap 
planificació 

Treball al taller 

(40 %) 

S’ha sabut comportar 
correctament, respectant 
espais, compartint les 
eines i fent servir les 
normes de seguretat 
mantenint una actitud 
totalment tranquil·la i 
treballadora 

S’ha comportat 
correctament, però de 
vegades se l’ha hagut 
de cridar l’atenció 

Se l’ha hagut d’avisar 
repetides ocasions 
pel seu 
comportament. No 
treballa correctament i 
no manté un actitud 
tranquil·la 

Funcionament 

(15 %) 

L’objecte funciona 
perfectament en la seva 
totalitat 

L’objecte funciona bé, 
però té algun petit 
defecte 

El mecanisme no 
funciona 

Estructura i 

contingut de la 

memòria 

(35 %) 

La memòria conté tots els 
elements demanats i 
segueix la guia d’estil del 
centre (numeració 
pàgines, índex numerat, 
marges justificats, font, 
etc.) 

La memòria està ben 
estructurada però li 
falten alguns 
elements dels 
demanats o de la 
guia d’estil del centre 

La memòria està mal 
redactada i li falten 
varis elements dels 
demanats o de la guia 
d’estil del centre 
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7. ENQUESTA 13 
 

 
 

                                                             
3
 Les imatges inserides són captures de pantalla preses en el moment de confecció de l’enquesta, al 

febrer de 2015. 
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8. ENQUESTA 24 
 
 

 
 
 

                                                             
4
 Les imatges inserides són captures de pantalla preses en el moment de confecció de l’enquesta, al 

maig de 2015. 
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