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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present treball pretén ajudar a resoldre parcialment els problemes d’integració  al taller de 
tecnologia amb els que es troben els alumnes d’aula d’acollida, ja que molts d’ells desconeixen 
l’idioma i l’ús correcte i segur de l’equipament didàctic, màquines i eines del taller de tecnologia. 
Per tal d’assolir aquest objectiu s’ha realitzat un manual bàsic d’ús de l’equipament didàctic, 
màquines i eines del taller així com dels principals processos. 

Aquest manual bàsic està conformat per unes fitxes en DIN-A4 dissenyades en un format 
visualment entenedor amb imatges clares sobre l’ús correcte,  els passos a seguir i les normes 
de seguretat per a la utilització de l’equipament bàsic del taller de tecnologia amb l’objectiu de 
millorar l’aprenentatge i la inclusió de l’alumnat nouvingut. Així mateix, s’inclouen les paraules 
clau en diferents llengües de forma que els alumnes puguin assolir el vocabulari tècnic de 
forma senzilla. 

Per tal de facilitar la seva integració s’han dissenyat activitats que permetin a l’alumne d’aula 
d’acollida la realització de projectes que els ajudaran a consolidar els conceptes bàsics en 
l’àmbit de la tecnologia i facilitaran la seva integració en l’aula ordinària. 

Aquest treball està centrat en alumnes nouvinguts que s’incorporin a primer d’ESO, però la 
seva utilització es podrà ampliar a cursos posteriors pel seu caràcter bàsic, facilitant 
l’aprenentatge a alumnes nouvinguts amb majors problemes d’inclusió i aprenentatge. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 

2.1. DEFINICIÓ 

 
Els alumnes nouvinguts

1
 

2
 es troben en un nou context social, cultural i lingüístic, que  

impedeix, en molts casos, la seva incorporació normal a l’aula ordinària. Els centres educatius 
donen una resposta personalitzada a aquests alumnes els quals assisteixen a l’aula d’acollida 
on es facilita la integració de l’alumnat amb mesures curriculars i metodològiques que 
garanteixen l’aprenentatge de la llengua i faciliten la seva integració a l’aula.  
 

Des del Departament d’Ensenyament
1
 es recomana que l’alumne nouvingut romangui com a 

màxim la meitat de l’horari lectiu en l’aula d’acollida i l’altra meitat a l’aula originaria, ja que la 
interacció amb la resta dels alumnes del grup classe és determinant per facilitar el seu procés 
de socialització.  
 
Per tant quan els alumnes nouvinguts assisteixen al taller de tecnologia, cal assegurar-se que 
ho fan en les millors condicions possibles, tant des del punt de vista de seguretat en l’ús d’eines 
i màquines com de l’assoliment dels objectius didàctics plantejats. És per això que cal disposar 
de material adaptat a les seves necessitats. 

 

2.1.1. ALUMNES NOUVINGUTS 

 

Es considera alumne nouvingut
1
 a aquell alumne amb competències limitades o nul·les en la 

llengua catalana i que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu en els darrers 
vint-i-quatre mesos, o que provingui d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats al nostre. En 
aquest cas el termini s’amplia fins als trenta-sis mesos. 
 
Aquests alumnes pateixen un xoc emocional el qual requereix mesures específiques, part de 
les quals consisteixen a organitzar els recursos per tal que aquests alumnes es puguin 
incorporar en l’aula ordinària amb la major brevetat possible. 
 
Els centres educatius

3
 

4
 són els encarregats de determinar les actuacions corresponents i  

donar una resposta personalitzada  establint criteris metodològics i curriculars per a aquests 
alumnes per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua, la seva prompta incorporació a l’aula 
ordinària i que millori el seu procés de socialització. Aquestes mesures vindran recollides en el 

projecte educatiu del centre tal com estableix el Decret 143/2007
3
, de 26 de juny. 

 
Les principals actuacions dels centres educatius són les següents: 
 

 Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a 
Catalunya. 

                                                           
1
 Generalitat de Catalunya. Departament d’ensenyament. Alumnes nouvinguts. Aula d’acollida.  

2
 Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Caixa d’eines. Llengua interculturalitat i 

cohesió social L’aula d’acollida, octubre de 2006. 

3
 Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 

s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, 29 de juny de 
2007. 

4
 Generalitat de Catalunya, Departament de presidència. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, 

d'educació, 16 de juliol de 2009. 
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 Garantir una comunicació eficient amb les famílies per tal de cobrir totes les necessitats 
de l’alumne. 

 Avaluar inicialment a l’alumne. 

 Garantir el traspàs d’informació al tutor i a l’equip docent. 

 Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals de l’alumnat. 

 

2.1.2. AULA D’ACOLLIDA 

 

L’aula d’acollida (Benito i González 2010) permet treballar amb els alumnes nouvinguts de 
forma personalitzada, dinàmica, oberta i flexible, tant els aspectes curriculars com els aspectes 
emocionals. A més es realitza un aprenentatge intensiu de la llengua catalana el qual es pot 
adequar als progressos i necessitats de cada alumne. Es recomana des del Departament 
d’Ensenyament que el nombre d’alumnes que treballin simultàniament en grup en l’aula 
d’acollida no superi els 10 alumnes. 

Cap alumne ha d’assistir totes les hores lectives a l’aula d’acollida. Des del Departament 
d’Ensenyament es recomana que l’alumnat nouvingut comenci anant la meitat de l’horari lectiu 
a l’aula d’acollida i l’altra meitat a l’aula ordinària.  

Preferiblement l’horari de l’aula d’acollida no ha d’interferir amb l’horari en què els alumnes que 
hi assisteixen poden acudir a l’aula ordinària, ja que la interacció amb els seus companys de 
l’aula on estan inscrits, és essencial per a la socialització d’aquests alumnes. 

A mesura que els alumnes d’aula d’acollida van avançant en els seus aprenentatges es van 
incorporant a l’aula ordinària i disminuint la seva assistència a la d’acollida. 

Degut a que l’aula d’acollida permet treballar de forma dinàmica, l’alumne nouvingut es pot 
incorporar en aquesta en qualsevol moment del curs i de la mateixa manera es pot decidir la 
seva total incorporació a l’aula ordinària en qualsevol moment del curs. 
 
 

2.2. CONTEXT DEL PROBLEMA 

 

Partim d’un institut d’àmbit públic de Barcelona. El nombre d’alumnes és 484 dels quals 23 es 
troben en aula d’acollida, 4 en nivell avançat i 19 en nivell inicial. En aquest institut el 4.75 % 
del alumnat sobre el total de l’alumnat es troba en aula d’acollida. 

L’alumnat de nacionalitat estrangera és del 34% sobre el total, sent la mitjana una mica 
superior a la de Barcelona. 

L’institut consta de quatre línies per a primer d’ESO per tal de disminuir la ràtio. 

L’alumnat nouvingut quan assisteix a l’aula ordinària s’incorpora al taller de tecnologia on les 
seves mancances educatives i lingüístiques suposen tot un repte per a la realització dels 
projectes de tecnologia que es realitzen al centre. 

 

 

. 
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2.3 OBJECTIUS 

 

El present treball s’ha realitzat amb la intenció d’assolir els següents objectius: 

 Facilitar la integració de l’alumne d’aula d’acollida. 

 Millorar l’autonomia de l’alumne d’aula d’acollida. 

 Realitzar un manual d’ús de les eines del taller que permeti fer les activitats de forma 
segura i autònoma. 

 Establir activitats per facilitar a l’alumne d’aula d’acollida la realització de projectes.  

 Corregir els possibles problemes de seguretat que puguin sorgir en l’ús de les eines, 
màquines i equipament didàctic. 

 Facilitar l’assoliment dels objectius propis de la matèria a l’alumnat nouvingut. 

 Proporcionar recursos i estratègies al professorat per poder atendre les necessitats de 
l’alumnat nouvingut.  

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

 

Com a solució al problema en el qual es troben els alumnes d’aula d’acollida s’ha procedit al 
disseny d’unes fitxes amb les normes d’ús i seguretat

5
 

6
 per tal d’incorporar-les al taller de 

tecnologia i facilitar i millorar l’aprenentatge de l’alumnat nouvingut. 

Les fitxes s’han dissenyat en quatre idiomes en català, castellà, àrab i xinès, on el català és 
l’idioma preferent. La selecció dels idiomes correspon a l’observació realitzada durant l’estada 
al centre de pràctiques on la majoria de la procedència de l’alumnat nouvingut correspon a les 
àrees on es parla aquests idiomes. 

També s’han dissenyat unes activitats per realitzar al taller de tecnologia, on el procediment a 
seguir per part de l’alumnat es descriu a través d’un conjunt d’imatges per tal que l’alumnat 
nouvingut pugui, a través de les fitxes i de manera autònoma, aprendre el funcionament i l’ús 
de les eines, màquines o equipament didàctic.  

Per aconseguir una major autonomia de l’alumnat nouvingut les fitxes es troben relacionades 

amb les activitats plantejades, facilitant que si no coneix l’ús i/o normes de seguretat
5
 
6
 d’una 

eina en concret o de diferents eines per a realitzar l’activitat, pugui accedir a la fitxa 
corresponent i realitzar l’activitat, la qual cosa permet un treball totalment autònom. 

Per a la realització de les fitxes en primer lloc s’ha realitzat una cerca bibliogràfica de quins són 

els usos i les normes de seguretat
5
 
6
 de cada eina, màquina o equipament didàctic. Tenint en 

compte la informació trobada, s’han realitzat fotografies sobre l’eina, màquina o equipament 
didàctic proposat seguint el següent procediment: 

 Realització de fotografies sobre l’ús correcte de l’equipament didàctic, màquines o 
eines així com fotografies sobre l’ús incorrecte d’aquestes. 

                                                           
5
 Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament. Eines de l’aula de Tecnologia de 

l'ESO. 

6
 Generalitat de Catalunya. Departament d’ensenyament. Pallí, A. Plàstics a l’aula de 

Tecnologia. Tècniques i equipament. 
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 Realització de fotografies sobre les normes de seguretat a seguir en l’ús de 
l’equipament didàctic, màquines o eines així com fotografies sobre l’incompliment de 
les normes de seguretat en l’ús d’aquestes. 

Una vegada realitzades les fotografies sobre l’eina, màquina o equipament didàctic s’ha 
procedit a fer una selecció de les fotografies, escollint aquelles on quedava millor reflectit tant 
els usos com les normes de seguretat correctes i les incorrectes.  

Finalment un cop seleccionades les fotografies s’ha ressaltat, mitjançant edició de fotografies, 
els passos correctes  en l’ús de les eines en color verd i en vermell els passos incorrectes. S’ha 
fet el mateix procediment amb les normes de seguretat. 

Per tal d’aconseguir que l’alumnat nouvingut pugui seguir de forma molt clara els passos i les 
normes de seguretat de les fitxes, aquestes s’han dissenyat col·locant l’ús o la norma de 
seguretat incorrecta a l’esquerra de la fitxa amb una fletxa de color verd que  porta a l’ús o 
norma de seguretat correcte. 

Per a la realització de les fitxes d’activitats s’ha procedit a reproduir el procés de construcció del 
projecte proposat fent fotografies de cada pas. Posteriorment s’ha procedit a la selecció de les 
fotografies més adients. 

En les fotografies seleccionades s’ha ressaltat, mitjançant edició de fotografies, el pas concret 
que ha de realitzar i s’ha escrit en negre sobre la fotografia les mides que es demanen en la 
realització del projecte i amb verd s’ha encerclat la mida corresponent en el regle i el pas que 
ha de seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tecnologia per a l’aula d’acollida: Manuals i activitats de reforç per a l’aula taller                     9 

3.1. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

 

Les fitxes d’eines i les fitxes d’activitats s’han dissenyat per a l’alumnat de primer d’ESO, amb la 
intenció que l’alumnat nouvingut obtingui les competències bàsiques dels continguts curriculars 
del Decret 143/2007. S’ha de remarcar que actualment existeix un esborrany públic del nou 
decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, però degut a que 
es tracta d’un esborrany i no del decret definitiu, aquest treball es basa en el decret vigent. 

Taula 1: Continguts Curriculars assignatura de Tecnologies, Bloc La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i 
materials de tecnologia. 
 

La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia 
Decret 143/2007 

CON-1 Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: 
utilització, manteniment i normes de seguretat. 

CON-2 Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de 
les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes. 

CON-3 Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i 
sistemes de representació normalitzats per representar objectes. 

CON-4 Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials 
contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge. 

CON-5 Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar 
amb cada material seguint les normes de seguretat. 

 
 

Taula 2: Continguts Curriculars assignatura de Tecnologies, Bloc Disseny i construcció d'objectes. 

Disseny i construcció d'objectes 
Decret 143/2007 

CON-6 Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients 
aplicant els sistemes de representació tractats. 

 
CON-7 Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal 

d'identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan 
sotmeses. 

CON-8 Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per 
millorar la seva resistència als esforços. 

 
CON-9 Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de 

construcció pròpia. 
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Taula 3: Criteris d’avaluació assignatura de Tecnologies, Bloc La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i 
materials de tecnologia i Bloc Disseny i construcció d'objectes. 
 

Criteris d’Avaluació 
Decret 143/2007 

CAV-1 Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les 
propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les 
amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball. 

 
CAV-2 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. 

 
CAV-3 Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i 

construcció d'un objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma 
correcta i respectant les normes de seguretat i triant els materials adients fent-
ne un ús sostenible. 

 CAV-4 Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que 
la componen observant models teòrics i exemples de l'entorn. 

 

CAV-5 Dissenyar i construir estructures senzilles tant de forma real com mitjançant 
simuladors gràfics aplicades a objectes quotidians. 

 

CAV-6 Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d'un objecte de 
construcció pròpia o del grup. 
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Taula 4: Continguts curriculars normatius i relació amb altres assignatures, Bloc La tecnologia i el procés 
tecnològic. Eines i materials de tecnologia i Bloc Disseny i construcció d'objectes. 
 

Continguts Curriculars 
Decret 143/2007 

Relació amb altres assignatures 

CON-1 

Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies 
de l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i 
normes de seguretat. 

Ciències de la naturalesa: 
Reutilització i reciclatge de materials. 
Ús de normes de seguretat. 

 

 CON-2 

Anàlisi de les propietats i usos dels diferents 
materials tècnics i deducció de les seves aplicacions 
a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes. 

Ciències de la naturalesa: 
Reutilització i reciclatge de materials. 
Ús de normes de seguretat. 

 

CON-3 

Utilització d'instruments de representació gràfica 
aplicant acotacions, escales i sistemes de 
representació normalitzats per representar objectes. 

 

Matemàtiques. Ciències socials: 

Representació gràfica i escales 

 

CON-4 

Valoració de la necessitat de fer un ús responsable 
dels materials contemplant el seu possible estalvi, 
reutilització i reciclatge. 

Ciències de la naturalesa: 
Reutilització i reciclatge de materials. 
Ús de normes de seguretat. 

 

CON-5 

Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i 
tècniques adients per treballar amb cada material 
seguint les normes de seguretat. 

 

Ciències de la naturalesa: 
Reutilització i reciclatge de materials. 
Ús de normes de seguretat 

 

CON-6 

Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els 
materials i les eines adients aplicant els sistemes de 
representació tractats. 

 

Matemàtiques. Ciències socials: 

Representació gràfica i escales 

 

CON-7 

Observació d'objectes quotidians i de construccions 
simples per tal d'identificar els seus elements 
estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 

Ciències de la naturalesa: 
Reutilització i reciclatge de materials. 
Ús de normes de seguretat 
Matemàtiques. Ciències socials: 
Representació gràfica i escales 
 

CON-8 

Disseny i construcció d'estructures senzilles 
aplicades a un objecte per millorar la seva resistència 
als esforços. 

 

Ciències de la naturalesa: 
Reutilització i reciclatge de materials. 
Ús de normes de seguretat 
Matemàtiques. Ciències socials: 
Representació gràfica i escales 
 

CON-9 

Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics 
aplicats a objectes de construcció pròpia. 

 

Matemàtiques. Ciències socials: 

Representació gràfica i escales 
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4. FITXES ACTIVITATS 

 

Les fitxes d’activitats s’han dissenyat de forma visual amb fotografies dels passos a seguir. Es 
tracta de què l’alumnat nouvingut pugui treballar de forma autònoma sense la supervisió 
constant del professorat, per això les activitats s’han dissenyat reflectint cada pas a donar en la 
realització de l’activitat amb una fotografia on es recull clarament el procediment a seguir. 
D’altra banda les activitats estan relacionades directament amb les fitxes amb la intenció que si 
l’alumnat nouvingut no coneix l’ús o/i la norma de seguretat per a l’eina a utilitzar en un 
determinat pas de l’activitat es pugui recolzar en elles i així, de forma autònoma, dur-la a terme. 

D’altra banda, aquestes activitats són de caràcter molt senzill per tal d’introduir a l’alumnat 
nouvingut al taller de tecnologia. La intenció d’aquestes activitats és que l’alumnat nouvingut 
millori els seus coneixements previs i la seva autoestima. 

Una vegada realitzada l’activitat, l’alumnat haurà de  redactar la memòria corresponent.  Donat 
que parlem d’alumnat amb carències educatives i/o lingüístiques s’ha procedit al disseny d’un 
model de plantilla molt senzill, que pot realitzar amb l’ajuda de les fitxes i les activitats. 

S’han plantejat tres activitats, una per a cada trimestre, de tal forma que es cobreixi el contingut 
curricular de tot el curs. La idea és que l’alumnat nouvingut pugui realitzar una de les activitats 
per trimestre i així assolir les competències bàsiques pels continguts de primer d’ESO que 
estableix el Decret 143/2007. 

L’activitat 1 consisteix en la construcció d’un avió planador. Amb aquesta activitat l’alumnat 
nouvingut treballarà la fusta contraplacada i com a eines utilitzarà la serra de cinta, el regle, el 
paper de vidre i la pistola termoencoladora. Es tracta d’una activitat molt senzilla on es treballen 
els continguts del Decret 143/2007 següents: CON-1, CON-2, CON-3, CON-4, CON-5, CON-6, 
CON-7 i CON-8. 

L’activitat 2 consisteix en la construcció d’una barca catalana. Amb aquesta activitat l’alumnat 
nouvingut treballarà els llistons i la fusta contraplacada i com a eines utilitzarà la serra de 
biaixos, la serra de cinta, el regle, la llima, el paper de vidre, les tisores i la pistola 
termoencoladora. Aquesta activitat fa que l’alumnat nouvingut torni a utilitzar les mateixes eines 
que en l’activitat 1, per tant l’ajudarà a consolidar els coneixements adquirits i a més 
s’introdueixen eines noves de tall i de polir. En aquesta activitat l’alumnat treballarà els 
continguts del Decret 143/2007 següents: CON-1, CON-2, CON-3, CON-4, CON-5, CON-6, 
CON-7 i CON-8. 

L’activitat 3 consisteix en la construcció d’un connector. Amb aquesta activitat l’alumnat 
nouvingut treballarà el plàstic i com a eines utilitzarà la plegadora de plàstics i el soldador 
elèctric. Es treballen de forma molt senzilla els continguts bàsics de l’electricitat inclosos al 
Decret 143/2007 següents: CON-1, CON-2, CON-3, CON-4, CON-5, CON-6 i CON-9. 
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4.1. METODOLOGIA DE LES ACTIVITATS 

 

Per d’establir les diferències entre la realització normal d’una activitat en el taller i la realització 
de l’activitat a partir de les fitxes d’activitat per part de l’alumnat nouvingut en primer lloc es 
presenten les activitats en format guió i posteriorment es presentarà la mateixa activitat amb el 
disseny pensat per a l’alumnat nouvingut. 

Amb això es vol destacar la diferència de procediment que hauria de seguir l’alumnat nouvingut 
en la realització de la mateixa activitat si disposes d’un guió o de les fitxes d’activitats, 
demostrant així que l’ús de les fitxes d’activitats amb el suport de les fitxes d’eines comportaria 
una major autonomia a l’alumnat nouvingut i el permetria la realització de les diferents activitats 
proposades sense la constant supervisió del professorat. 

A més, per tal que l’alumne nouvingut consolidi de forma significativa els coneixements 
adquirits en el transcurs de la realització de les activitats s’ha procedit a la realització d’un 
model de plantilla per a la realització de la memòria dels projectes que es descriuen a 
continuació, el qual s’ha dissenyat pensant en les seves carències tant lingüístiques com 
educatives per facilitar que l’alumne nouvingut sigui capaç de forma autònoma tot recolzant-se 
en les fitxes d’eines i en les fitxes d’activitats, de realitzar la memòria seguint les fases del 
procés tecnològic en el disseny i construcció d’objectes. 
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4.2. MODEL DE PLANTILLA DE LA MEMÒRIA 

 

 

MEMÒRIA 

 

 

PROJECTE: 

Nom i cognoms: 

Curs: 

Matèria: 

Professor/a: 

Data de lliurament: 

 

MATERIALS EMPRATS 

 

 

 

 

EINES 

 

 

 

 

OPERACIÓ DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS EINES  
FOTOGRAFIA DEL 
PROCÉS 

1    

2    

3    
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4.3. ACTIVITAT AVIÓ PLANADOR 

 

El procés de construcció  en format guió de l’avió planador es descriu a continuació: 

Activitat avió planador 

Material: 

 Fusta contraplacada 

 Serra de cinta 

 Regle 

 Llapis 

 Cola 

 Pistola termoencoladora 

 Paper de vidre 

Procediment: 

Obtenció de les ales 

1. Dibuixa dos rectangles de 10 cm d’ample per 15 cm de llargada. 

2. Talla els rectangles. 

3.  En cada rectangle a 4 cm de la cantonada inferior dreta fes una marca i dibuixa la diagonal 
entre aquesta marca i la cantonada superior esquerra. 

4.  A 4 cm de la cantonada superior dreta fes una marca i dibuixa la diagonal entre aquesta 
marca i la cantonada inferior dreta. 

 

Figura 1: Acotació de les ales anteriors. 

5. Ens quedarem amb la figura A i la tallem. 

6. Dibuixa dos rectangles de 2 cm d’ample per 5 cm de llargada. 

7. Talla els rectangles. 
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8. En cada rectangle a 1 cm de la cantonada inferior dreta fes una marca i dibuixa la diagonal 
entre aquesta marca i la cantonada superior esquerra. 

 

Figura 2: Acotació de les ales posteriors. 

9. Ens quedarem amb la figura B i la tallem. 

Obtenció del cos 

10. Dibuixa un rectangle de 10 cm d’ample per 16.5 cm de llargada. 

11. A 2 cm de cada cantonada fes una marca i dibuixa amb punts una recta al llarg del 
rectangle unint les  marques. 

12. En el costat esquerre del rectangle en la recta discontinua fes una marca (marca 1) a 1.5 
cm respecte a la part superior del rectangle i uneix la marca amb la part superior del rectangle 
sobre la recta discontinua. 

13. En el costat dret del rectangle en la recta discontinua dibuixa dues marques una (marca 2) 
a 3 cm i un altre (marca 3) a 12 cm respecte a la part superior del rectangle. 

14. Ara unirem la diagonal de la marca 1 amb la marca 2, i per últim la marca 3 amb la 
cantonada inferior dreta. 

 

Figura 3: Acotació del cos. 

15. Tallem la figura C. 
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16. Dibuixa dos rectangles d’1 cm d’ample per 12 cm de llargada i talla’ls. 

17. Encola els dos rectangles a la figura C. 

18. Encola les ales al rectangle. 

 

 

Figura 4: Avió planador. 

El procés de construcció de l’avió planador en format fitxa es descriu a continuació. 

Per la realització d’aquesta activitat com a suport l’alumnat utilitzarà les fitxes de la serra de 
cinta que es descriu en l’annex 3 i la pistola termoencoladora que es descriu en l’apartat 5 del 
present treball. 
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4.3.1 FITXA ACTIVITAT AVIÓ PLANADOR 

 

 

Figura 5: Fitxa avió planador. 
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Figura 6: Fitxa avió planador. 

 

 



 
Tecnologia per a l’aula d’acollida: Manuals i activitats de reforç per a l’aula taller                     20 

 

Figura 7: Fitxa avió planador. 
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Figura 8: Fitxa avió planador. 
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Figura 9: Fitxa avió planador. 
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Figura 10: Fitxa avió planador. 
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Figura 11: Fitxa avió planador. 
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Figura 12: Fitxa avió planador. 
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Figura 13: Fitxa avió planador. 
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Figura 14: Fitxa avió planador. 
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Figura 15: Fitxa avió planador. 
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Figura 16: Fitxa avió planador. 
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Figura 17: Fitxa avió planador. 
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4.3.2. OBJECTIUS ACTIVITAT AVIÓ PLANADOR 

 

Taula 5: Objectius d’aprenentatge avió planador. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS 

OBJ-1 Identificar la serra de cinta i la pistola termoencoladora. CON-1 

OBJ-2 Analitzar l’ús de la serra de cinta i la pistola termoencoladora. CON-1 

OBJ-3 
Avaluar quin és l’ús correcte de la serra de cinta i la pistola 
termoencoladora. 
 

CON-1 
CON-5 

OBJ-4 
Manipular correctament la serra de cinta i la pistola 
termoencoladora. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-5 
Conèixer les normes de seguretat de la serra de cinta i la 
pistola termoencoladora. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-6 
Seguir les normes de seguretat en l’ús de  la serra de cinta i la 
pistola termoencoladora. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-7 Distingir els diferents tipus de fusta. CON-2 

OBJ-8 Identificar la fusta contraplacada. CON-2 

OBJ-9 
Avaluar quins són els materials correctes en l’ús de la serra 
de cinta i la pistola termoencoladora. 

CON-2 

OBJ-10 Utilitzar correctament el regle. CON-3 

OBJ-11 Interpretar la representació gràfica mostrada en les fitxes. CON-3 

OBJ-12 Valorar la necessitat d’estalviar materials. CON-4 

OBJ-13 
Realitzar l’activitat de l’avió planador utilitzant correctament 
totes les eines necessàries. 

CON-6 
CON-7 
CON-8 

OBJ-14 Dissenyar i construir  l’avió planador. 
CON-6 
CON-7 
CON-8 

OBJ-15 Avaluar tant la construcció com el disseny de l’avió planador. 
CON-6 
CON-7 
CON-8 
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4.3.3.   COMPETENCIES BÀSIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITAT AVIÓ 
PLANADOR 

 

Taula 6: Objectius, competències bàsiques i criteris d’avaluació activitat avió planador. 
 

 
OBJECTIUS 

 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
ACTIVITAT PLANADOR 

OBJ-1 
OBJ-2 
OBJ-3 
OBJ-4 
OBJ-6 
OBJ-9 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-1 
Utilitzar correctament la 
serra de cinta i la pistola 
termoencoladora. 

OBJ-7 
OBJ-8 
OBJ-12 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-2 
Identificar els materials 
necessaris per a la 
realització de l’activitat. 

OBJ-11 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-3 
Identificar els passos a 
seguir en la realització 
de l’activitat. 

OBJ-10 
OBJ-11 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència matemàtica 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-4 
Realitzar la 
representació de 
l’objecte.  

OBJ-3 
OBJ-4 
OBJ-5 
OBJ-6 
OBJ-7 
 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-5 
Realitzar l’activitat de 
forma segura. 
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OBJ-5 
OBJ-6 
OBJ-11 
OBJ-13 
OBJ-14 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-6 
Incrementar l’autonomia 
en la realització de 
l’activitat. 

OBJ-13 
OBJ-14 

Competència matemàtica 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-7 
Finalitzar l’activitat de 
forma autònoma. 

OBJ-15 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

 

 

 

 

CAVP-8 

Realitzar la memòria de 
l’activitat. 

 

 

 

4.3.4.   TEMPORITZACIÓ ACTIVITAT AVIÓ PLANADOR 

 

L’activitat de l’avió planador es realitzarà en el transcurs del primer trimestre en l’hora 
establerta setmanalment per assistir al taller de tecnologia. 

En l’Annex 3 del Decret 143/2007 s’estableix que l'assignació horària global en matèria de 
tecnologia pels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria és de 210  hores 
lectives.  

Per tant per cada curs s’estableixen 70 hores lectives en matèria de tecnologia. Tenint en 
compte que s’assisteix al taller de tecnologia la meitat de l’horari lectiu, es disposa d’un total de 
35 hores totals repartides en un curs escolar. 

La temporització genèrica per la realització del projecte de l’avió planador és de 15 hores, on 
s’inclou la introducció al projecte, la realització d’aquest i la realització de la memòria 
proposada. 
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4.4.  ACTIVITAT BARCA CATALANA 

 

El procés de construcció  en format guió de la barca catalana es descriu a continuació: 

Activitat barca catalana 

Material: 
 

 Llistó de 2 cm d’ample per 2 cm de gruix 

 Fusta contraplacada 

 Serra de biaixos 

 Serra de cinta 

 Pistola termoencoladora 

 Regle 

 Llima 

 Paper de vidre 

 Llapis 

 Tisores 

 Cola 

 Cartolina 

 
Procediment: 
 
Construcció de la base 
 
1. Dibuixa en el llistó dues línies una a 8 cm i un altre a 16 cm. 

 

Figura 18: Acotació dels llistons. 

 

2. Talla el llistó amb la serra de biaixos. 

3.  En cada extrem del llistó dibuixa una línia a 2 cm de llargada i en l’extrem del llistó fes una 
marca a 1 cm just en mig del llistó. 

4. Dibuixa la diagonal amb el regle des de la marca d’1 cm fins a l’extrem de la línia dibuixada i 
talla-la amb la serra de biaixos. 
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Figura 19: Acotació extrems llistons. 

 

5. Amb una llima poleix una de les cares del llistó arrodonint la seva forma. 

6. Poleix amb paper de vidre el llistó. 

7. Dibuixa tres rectangles de 1.5 cm d’ample per 10 cm de llargada en la fusta contraplacada. 

8. Talla la fusta contraplacada amb la serra de marqueteria elèctrica. 

9. Amb el paper de vidre poleix els extrems d’una de les cares del rectangle arrodonint-la per 
obtenir una forma en falca. 

 

Figura 20: Base barca Catalana. 

 

Construcció de la vela 

11. Retalla una cartolina amb 10 cm d’alt i 8 cm d’ample. 

12. Retalla dues varetes de 0.5 cm de diàmetre a una llargada de 10 cm. 

13. Enganxa les varetes en el costat curt de la vela. 

14. Retalla una vareta de 0.5 cm de diàmetre a una llargada de 14 cm. 

15. Enganxa la vareta entre les dues varetes anteriors. 

16. Enganxa la vela en la fusta del mig. 
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Figura 21: Acotació veles. 

 

El procés de construcció de la barca catalana en format fitxa es descriu en l’annex 1. 

Per la realització d’aquesta activitat com a suport l’alumnat utilitzarà les fitxes de la serra de 
cinta que es descriu en l’annex 3, la pistola termoencoladora i la serra de biaixos que es 
descriu en l’apartat 5 del present treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tecnologia per a l’aula d’acollida: Manuals i activitats de reforç per a l’aula taller                     37 

4.4.1.   OBJECTIUS BARCA CATALANA 

 

Taula 7: Objectius d’aprenentatge barca catalana. 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS 

OBJ-1 
Identificar la serra de cinta, la pistola termoencoladora i la 
serra de biaixos. 

CON-1 

OBJ-2 
Analitzar l’ús de la serra de cinta, la pistola termoencoladora i 
la serra de biaixos. 

CON-1 

OBJ-3 
Avaluar quin és l’ús correcte de la serra de cinta, la pistola 
termoencoladora i la serra de biaixos. 
 

CON-1 
CON-5 

OBJ-4 
Manipular correctament la serra de cinta, la pistola 
termoencoladora i la serra de biaixos. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-5 
Conèixer les normes de seguretat de la serra de cinta, la 
pistola termoencoladora i la serra de biaixos. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-6 
Seguir les normes de seguretat en l’ús de la serra de cinta, la 
pistola termoencoladora i la serra de biaixos. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-7 Distingir els diferents tipus de fusta. CON-2 

OBJ-8 Identificar la fusta contraplacada i el llistó. CON-2 

OBJ-9 
Avaluar quins són els materials correctes en l’ús de la serra 
de cinta, la pistola termoencoladora i la serra de biaixos. 

CON-2 

OBJ-10 Utilitzar correctament el regle. CON-3 

OBJ-11 Interpretar la representació gràfica mostrada en les fitxes. CON-3 

OBJ-12 Valorar la necessitat d’estalviar materials. CON-4 

OBJ-13 
Realitzar l’activitat de la barca catalana utilitzant correctament 
totes les eines necessàries. 

CON-6 
CON-7 
CON-8 

OBJ-14 Dissenyar i construir  la barca catalana. 
CON-6 
CON-7 
CON-8 

OBJ-15 
Avaluar tant la construcció com el disseny de la barca 
catalana. 

CON-6 
CON-7 
CON-8 
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4.4.2.   COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITAT 
BARCA CATALANA 

 

Taula 8: Objectius, competències bàsiques i criteris d’avaluació activitat barca catalana. 
 

 
OBJECTIUS 

 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
ACTIVITAT PLANADOR 

OBJ-1 
OBJ-2 
OBJ-3 
OBJ-4 
OBJ-6 
OBJ-9 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-1 

Utilitzar correctament la 
serra de cinta, la pistola 
termoencoladora i la 
serra de biaixos. 

OBJ-7 
OBJ-8 
OBJ-12 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-2 
Identificar els materials 
necessaris per a la 
realització de l’activitat. 

OBJ-11 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-3 
Identificar els passos a 
seguir en la realització 
de l’activitat. 

OBJ-10 
OBJ-11 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència matemàtica 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-4 
Realitzar la 
representació de 
l’objecte.  

OBJ-3 
OBJ-4 
OBJ-5 
OBJ-6 
OBJ-7 
 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-5 
Realitzar l’activitat de 
forma segura. 
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OBJ-5 
OBJ-6 
OBJ-11 
OBJ-13 
OBJ-14 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-6 
Incrementar l’autonomia 
en la realització de 
l’activitat. 

OBJ-13 
OBJ-14 

Competència matemàtica 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-7 
Finalitzar l’activitat de 
forma autònoma. 

OBJ-15 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

 

 

 

 

CAVP-8 

Realitzar la memòria de 
l’activitat. 

 

 

 

4.4.3.  TEMPORITZACIÓ ACTIVITAT BARCA CATALANA 

 

L’activitat de la barca catalana es realitzarà en el transcurs del segon trimestre en l’hora 
establerta setmanalment per assistir al taller de tecnologia. 

En l’Annex 3 del Decret 143/2007 s’estableix que l'assignació horària global en matèria de 
tecnologia pels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria és de 210  hores 
lectives.  

Per tant per cada curs s’estableixen 70 hores lectives en matèria de tecnologia. Tenint en 
compte que s’assisteix al taller de tecnologia la meitat de l’horari lectiu, es disposa d’un total de 
35 hores totals repartides en un curs escolar. 

La temporització genèrica per la realització del projecte de la barca catalana és de 10 hores, on 
s’inclou la introducció al projecte, la realització d’aquest i la realització de la memòria 
proposada. 
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4.5.  ACTIVITAT CONNECTOR 

 

El procés de construcció  en format guió es descriu a continuació: 

Activitat connector 

Material: 
 

 Làmina de plàstic 21 cm d’alt per 14.8 cm d’ample 

 Plegadora de plàstics 

 Calibrador 

 Soldador 

 LED 

 Resistència 1K 

 Cable 0.5 mm 

 Cable 1 mm 

 Connector de pila 

 Cargols 

 Rosques 

 Volanderes 

 Terminals 

 Motlle de pinces d’estendre 

 Tac de fusta 

 Regle 

 Retolador 

 
Procediment: 
 
Construcció i marcatge de la làmina de plàstic 
 

1. A 2 cm de la part superior de la làmina de plàstic dibuixa una línia. 

2. A 2 cm de la part inferior de la làmina de plàstic dibuixa una línia. 

3. Dona la volta a la làmina de plàstic. 

4. A 4 cm de la part superior de la làmina de plàstic dibuixa una línia. 

5. A 3.5 cm de la part inferior de la làmina de plàstic dibuixa una línia. 

6. A 2 cm del lateral dret fes les 4 següents marques respecte a la línia a 4 cm de la part 
superior de la làmina de plàstic dibuixada anteriorment amb el retolador: 
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 3.5 cm 

 2.5 cm 

 2.5 cm 

 2.5 cm 

7. La darrera marca t’ha de quedar a 2.5 cm de la línia que has dibuixat en el pas 5 que es 
troba 3.5 cm de la part inferior de la làmina de plàstic. 

8. A 2 cm del lateral esquerre fes les 4 següents marques respecte a la línia a 4 cm de la part 
superior de la làmina de plàstic dibuixada anteriorment amb el retolador: 

 3.5 cm 

 2.5 cm 

 2.5 cm 

 2.5 cm 

9. La darrera marca t’ha de quedar a 2.5 cm de la línia que has dibuixat en el pas 5 que es 
troba 3.5 cm de la part inferior de la làmina de plàstic. 

10. Fes una marca a 5.5 cm sobre la línia dibuixada en el pas 4 a partir del marge de 2 cm que 
has dibuixat en els passos 6 i 8. 

 

Figura 22: Plantilla connector. 
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11. Amb el trepant de sobretaula forada les tres marques superiors que es troben sobre la línia 
a 4 cm respecte a la part superior de la làmina de plàstic, recorda que la broca ha de ser de 0.5 
cm. 

12. Amb el trepant de mà forada la resta de marques, recorda que la broca ha de ser de 0.3 
cm. 

13. Retira la làmina protectora. 

14. Regula el calibrador a 45º. 

15. Col·loca la làmina de plàstic en la plegadora de plàstics assegurant-te que la línia 
coincideixi amb el filament incandescent d’aquesta. 

16. Quan comenci ha estar estovada la làmina de plàstic retira-la ràpidament i doblega-la en el 
calibrador ajudant-te del tac de fusta. 

17. Repeteix el procediment amb l’altra línia. 

18. Talla 5 fils de cable de 0.5 mm a una llargada de 20 cm. 

19. Amb els alicates per pelar fils, pela els extrems dels 5 cables. 

20. Talla 2 fils d’1 mm a una llargada de 24 cm. 

21. Amb els alicates per pelar fils, pela els extrems dels 2 cables. 

22.  Solda en cada cable de 0.5 mm dos terminals. 

23. Solda el cable del connector de pila que prové del pol negatiu a un dels cables d’1 mm. 

24. Solda el cable del connector de pila que prové del pol positiu a la pota més llarga del LED, 
recorda que la pota més llarga correspon al pol positiu. 

25. Solda la pota més curta del LED, la qual correspon al pol negatiu, a la resistència d’1 K. 

26. Solda la resistència d’1 K a l’altre cable d’ 1 mm. 

27. Col·loca el LED en el forat central de la part superior. 

28. Fes un nus en els cables gruixuts el més a prop de l’extrem soldat. 

29. Passa els cables d’1 mm pels forats dels extrems superiors. 

30. Col·loca les volanderes en els cargols. 

31. Col·loca els cargols i les volanderes en els forats restants. 

32. Per l’altra cara de la làmina de plàstic col·loca els terminals amb els cables de 0.5 mm i la 
rosca. No col·loquis rectes els cables. 

33. Amb  els alicates universals dóna-li forma al motlle de pinces d’estendre. 

34. Talla el motlle per la meitat amb els alicates universals. 

35. Solda cada meitat de motlle en l’extrem del cable d’1 mm. 

36. Connecta la pila. 

El procés de construcció del connector en format fitxa es descriu en l’annex 2. 

Per la realització d’aquesta activitat com a suport l’alumnat utilitzarà les fitxes de la plegadora 
de plàstics i el soldador les quals es descriuen en l’annex 3. 
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4.5.1.   OBJECTIUS CONNECTOR 

 

Taula 9: Objectius d’aprenentatge connector. 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS 

OBJ-1 Identificar la plegadora de plàstics, el calibrador i el soldador. CON-1 

OBJ-2 
Analitzar l’ús de la plegadora de plàstics, el calibrador i el 
soldador. 

CON-1 

OBJ-3 
Avaluar quin és l’ús correcte de la plegadora de plàstics, el 
calibrador i el soldador. 
 

CON-1 
CON-5 

OBJ-4 
Manipular correctament la plegadora de plàstics, el calibrador 
i el soldador. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-5 
Conèixer les normes de seguretat de la plegadora de plàstics, 
el calibrador i el soldador. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-6 
Seguir les normes de seguretat en l’ús de la plegadora de 
plàstics, el calibrador i el soldador. 

CON-1 
CON-5 

OBJ-7 
Distingir els diferents tipus de plàstics, cables i components 
electrònics. 

CON-2 

OBJ-8 
Identificar els plàstics, cables i components electrònics 
emprats en l’activitat. 

CON-2 

OBJ-9 
Avaluar quins són els materials correctes en l’ús de la 
plegadora de plàstics, el calibrador i el soldador. 

CON-2 

OBJ-10 Utilitzar correctament el regle. CON-3 

OBJ-11 Interpretar la representació gràfica mostrada en les fitxes. CON-3 

OBJ-12 Valorar la necessitat d’estalviar materials. CON-4 

OBJ-13 
Realitzar l’activitat del connector utilitzant correctament totes 
les eines necessàries. 

CON-6 
CON-9 

OBJ-14 Dissenyar i construir el connector. 
CON-6 
CON-9 

OBJ-15 Avaluar tant la construcció com el disseny del connector. 
CON-6 
CON-9 
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4.5.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITAT 
CONNECTOR 

 

Taula 10: Objectius, competències bàsiques i criteris d’avaluació activitat connector. 
 

 
OBJECTIUS 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
ACTIVITAT PLANADOR 

OBJ-1 

OBJ-2 

OBJ-3 

OBJ-4 

OBJ-6 

OBJ-9 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-1 
Utilitzar correctament la 
plegadora de plàstics, el 
calibrador i el soldador. 

OBJ-7 

OBJ-8 

OBJ-12 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-2 
Identificar els materials 
necessaris per a la 
realització de l’activitat. 

OBJ-11 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-3 
Identificar els passos a 
seguir en la realització 
de l’activitat. 

OBJ-10 

OBJ-11 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència matemàtica 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-4 
Realitzar la 
representació de 
l’objecte.  

OBJ-3 

OBJ-4 

OBJ-5 

OBJ-6 

OBJ-7 

 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-5 
Realitzar l’activitat de 
forma segura. 
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OBJ-5 

OBJ-6 

OBJ-11 

OBJ-13 

OBJ-14 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-6 
Incrementar l’autonomia 
en la realització de 
l’activitat. 

OBJ-13 

OBJ-14 

Competència matemàtica 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

CAVP-7 
Finalitzar l’activitat de 
forma autònoma. 

OBJ-15 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre 

Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

 

 

 

 

CAVP-8 

Realitzar la memòria de 
l’activitat. 

 

 

 

4.5.3.   TEMPORITZACIÓ ACTIVITAT CONNECTOR 

 

L’activitat del connector es realitzarà en el transcurs del tercer trimestre en l’hora establerta 
setmanalment per assistir al taller de tecnologia. 

En l’Annex 3 del Decret 143/2007 s’estableix que l'assignació horària global en matèria de 
tecnologia pels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria és de 210  hores 
lectives.  

Per tant per cada curs s’estableixen 70 hores lectives en matèria de tecnologia. Tenint en 
compte que s’assisteix al taller de tecnologia la meitat de l’horari lectiu, es disposa d’un total de 
35 hores totals repartides en un curs escolar. 

La temporització genèrica per la realització del projecte del connector és de 10 hores, on 
s’inclou la introducció al projecte, la realització d’aquest i la realització de la memòria 
proposada. 
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5. FITXES D’EINES, MÀQUINES O EQUIPAMENT DIDÀCTIC 

 

En la primera part de la fitxa es mostra el nom de l’eina, màquina o equipament didàctic en els 
diferents idiomes amb la fotografia corresponent al seu costat. 

Seguidament es mostra l’ús correcte de l’eina, màquina o equipament didàctic, i per últim les 
normes de seguretat corresponents. 

En la part esquerra de la fitxa es mostren els passos incorrectes en l’ús de l’eina, màquina o 
equipament didàctic, tot ressaltant amb un cercle vermell quin és el procediment incorrecte el 
qual es vol remarcar. 

En la part dreta de la fitxa es mostren els passos correctes relacionats amb els esmentats 
anteriorment en l’ús de l’eina, màquina o equipament didàctic, tot ressaltant amb un cercle verd 
quin és el procediment correcte el qual es vol remarcar. 

Les fitxes s’han realitzat per a les eines, màquines o equipament didàctic més utilitzats 
habitualment en el taller de tecnologia tot relacionant-les amb les activitats plantejades. 

Les fitxes de la serra de biaixos i la pistola termoencoladora es descriuen a continuació.  

La resta  de fitxes d’eines, màquines o equipament didàctic es mostren en l’annex 3. 
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Figura 23: Fitxa serra de biaixos. 
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Figura 24: Fitxa pistola termoencoladora. 
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6. RESULTATS 

 

La proposta de fitxes d’activitats i fitxes de l’equipament didàctic, màquines i eines  del taller de 
tecnologia realitzada en aquest treball no s’ha pogut posar en pràctica  a  l’institut on realitzava 
les pràctiques. El motiu principal ha sigut que la idea de realitzar aquestes fitxes es va  decidir 
quan ens trobàvem a mitjans del curs escolar i per la complexitat  del seu disseny  no ha estat 
possible implementar-les en el taller de tecnologia per falta de temps. 

El fet de no haver  emprat ni les fitxes d’eines ni les d’activitats no permet comprovar 
l’assoliment dels objectius. Tot i això, s’espera que amb l’ús d’aquestes s’aconsegueixi millorar 
significativament tant la integració de l’alumnat nouvingut com el seu aprenentatge en el taller 
de tecnologia. 

El material generat donarà recursos i estratègies metodològiques als docents per afrontar la 
realitat de diversitat cultural en la qual ens trobem actualment, millorant la qualitat educativa i 
facilitant la seva tasca docent. 

La intenció del present treball és que l’alumnat aconsegueixi realitzar els projectes de forma 
autònoma, la qual cosa repercutirà positivament en les competències emocionals d’aquests, ja 
que en aconseguir realitzar els projectes amb poc ajut millorarà la seva autoestima i també la 
seva motivació per l’aprenentatge de la tecnologia. D’altra banda, el fet  que l’alumnat 
nouvingut pugui seguir amb normalitat els projectes del taller de tecnologia treballant amb les 
mateixes condicions que l’alumnat autòcton farà que  millori la seva integració en l’aula 
ordinària. 

Amb la millora de l’aprenentatge de les competències bàsiques s’espera que l’alumnat 
nouvingut disminueixi la seva estada en l’aula d’acollida, això permetrà un millor 
desenvolupament de les competències emocionals, ja que en poder assistir més hores a l’aula 
ordinària  tindrà una major socialització amb els seus companys del grup on estigui inscrit. 

Respecte a la realització de  les fitxes d’activitats, en primer lloc, s’ha hagut de dissenyar un 
projecte senzill de fàcil realització, el qual integrés les competències bàsiques i els continguts 
curriculars que s’estableixen en el Decret 143/2007. Una vegada dissenyades  les activitats, 
s’ha procedit a la realització d’aquestes en el taller de tecnologia de l’institut on feia les 
pràctiques. La construcció dels projectes ha permès veure quines serien les possibles 
dificultats amb què es podrien trobar els alumnes nouvinguts i en alguns casos s’ha procedit a 
realitzar les modificacions pertinents per tal d’aconseguir que els projectes complissin les 
expectatives d’integració i millora de l’aprenentatge de l’alumnat nouvingut que es pretén amb 
el present treball. D’altra banda la construcció dels projectes descrits en les activitats ha 
permès comprovar quina seria la temporització més adient tot adequant-la a l’alumnat 
nouvingut tenint present les carències lingüístiques, culturals i/o educatives que aquests 
pateixen. 

Per últim, la realització de les fitxes de l’equipament didàctic, màquines i eines del taller també 
ha suposat tot un repte, ja que es tractava no només de seguir la normativa sobre l’ús i les 
normes de seguretat d’aquestes sinó també d’aconseguir un disseny que de forma molt visual 
fos comprensible per a qualsevol alumne nouvingut, tant si es tracta d’un alumne amb 
carències lingüístiques com si es tracta d’alumnat amb carències educatives i/o culturals. Es 
van realitzar multitud de dissenys de les fitxes d’eines però la posició dels passos no quedava 
clara del tot fins que finalment es va trobar el que es considera el millor disseny i el que 
comportarà una major  comprensió.  
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7. CONCLUSIONS 

 

Quan aquests alumnes arriben per primera vegada al taller de tecnologia en molts casos 
desconeixen quin és l’ús correcte i segur de l’equipament didàctic, màquines i eines del taller i 
això pot comportar tant un problema de seguretat en el taller com un problema d’autonomia per 
part de l’alumnat nouvingut. 

Durant la meva estada al centre de pràctiques he pogut observar les dificultats amb què es 
troben aquests alumnes, els quals quan assisteixen al taller de tecnologia no són capaços de 
seguir amb normalitat els projectes, fet que comporta que realitzin només una part del projecte 
o que es quedin en el començament  d’aquest.  

Aquesta situació porta a què aquests alumnes quedin desplaçats de la resta de companys, ja 
que no poden seguir el ritme imposat per la resta de grup classe la qual cosa complica la seva 
socialització. 

D’altra banda el professorat es troba amb clares dificultats per atendre les necessitats 
d’aquests alumnes, ja que no disposen dels recursos ni de les estratègies necessàries per 
atendre les seves necessitats.  

La ràpida incorporació de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària i la integració d’aquests dintre 
del centre escolar és fonamental pel funcionament normal de la comunitat educativa. 

És amb l’objectiu de donar suport tant a aquests alumnes com als seus professors que es va 
decidir dissenyar un material molt visual que permetés una forma de treball més autònoma. 
Aquest material està format per fitxes d’activitats i eines que s’han dissenyat pensant en les 
carències lingüístiques, culturals i/o educatives que pateixen. El seu caràcter molt visual 
permetrà a l’alumnat nouvingut realitzar les activitats proposades en les fitxes d’activitats de 
forma segura tot recolzant-se en les fitxes d’eines. Aquestes activitats s’han dissenyat per tal 
de cobrir el contingut curricular de tot el curs de primer d’ESO. Tenint en compte que es tracta 
d’alumnes amb carències lingüístiques, culturals i/o educatives s’han dissenyat activitats de 
caràcter senzill que els han de permetre adquirir els coneixements necessaris per assolir les 
competències bàsiques. 

Les fitxes realitzades es basen en l’adquisició de les competències bàsiques i comporten l’ús 
d’eines, màquines i equipament didàctic que es poden trobar en qualsevol taller de tecnologia 
dels centres educatius públics de Catalunya, per tant, seria possible la seva implantació en 
qualsevol centre educatiu, dotant així d’uns recursos que podrien millorar la integració de 
l’alumnat nouvingut i facilitar la tasca docent al cos de professorat de Catalunya. 
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9. ANNEXOS 

 
ANNEX 1. FITXA ACTIVITAT BARCA CATALANA 
 
ANNEX 2. FITXA ACTIVITAT CONNECTOR 
 
ANNEX 3. FITXES D’EINES, MÀQUINES O EQUIPAMENT DIDÀCTIC. 
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