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Annex 1 Guió dels vídeos. 
 

 

Guió del Vídeo 1.1. L’habitatge, una necessitat. 
 

De ben antic, l’ésser humà ha necessitat un lloc on pogués resguardar-se de les adversitats del 
medi natural, el fred, la pluja, la calor, el vent, de possibles enemics, etc. I d’aquest amanera es 
crearen comunitats per ajudar-se mútuament. Per altra banda l’habitatge també ens permet, 
descansar, rentar-nos, cuinar, relacionar-nos amb persones properes, estudiar, guardar-hi les 
nostres coses, tenir un espai íntim, etc. Tenint en compte tot això podem dir que els habitatges 
són una de les necessitats més bàsiques de les persones. 

 

 
Figura 1.1. Piràmide de Maslow 

 

Així doncs, des de les primeres coves on els humans van viure fins als nostres dies, hi ha hagut 
una llarga evolució. Aquesta evolució no tan sols ha anat lligada a la utilització de nous materials, 
sinó que també ha evolucionat la tècnica constructiva tant de l’estructura, com de l’envolvent 
(tancaments), i de les instal·lacions. Aquesta evolució ens ha permès ampliar la residència i 
durabilitat. També el disseny dels habitatges ha evolucionat i ha fet possible que siguin cada cop 
més confortables i acollidors. 

Fotos evolució dels habitatges i explicar l’evolució dels materials usats. 

  

 

A) B) C) 

Auto-
rrealització

Reconei-
xement

Pertinença

Seguretat
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D) E) F) 

Fig 1.2. A) Pedra seca. B)Pedra. C)Domus. D)Romànic. F)Modernisme. G)Bloc. 
 

 

Coves, materials propers, pedres, roques, branques d’arbres pells d’animals, etc. 

Argiles barrejades amb palla (material processat) cuites al sol i posteriorment cuites al forn. 

Unió de pedres tallades amb els primers aglomerants com el morter de calç fins arribar a la 
fàbrica de maó (maons i morter de ciment). 

Finalment l’acer, formigó armat, el vidre, aluminis, plàstics, etc. 

Per tant hem d’entendre la construcció d’habitatges com un procés tecnològic. 

   
A) B) C) 

 

 

 
D) E) F) 

  

 

G) H)  

Fig 1.3. A) Mur de Pedra. B) Branques. C) Morter de calç. D) Morter de ciment. E) Alumini. F) Vidre. 
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En l’actualitat per diversos motius, la pressió demogràfica en algunes zones, cost econòmic, etc. 
s’ha hagut de crear una normativa de requisits mínims d’habitabilitat. 

Aquesta norma defineix cada una de les peces que formen un habitatge, i les seves 
característiques mínimes. Cambra higiènica, habitació, sala i cuina. (fotos) 

En la ultima actualització d’aquesta també contempla el loft com habitatge. Un loft consisteix en 
unificar en un espai sala, dormitori i cuina. Però el lavabo no. 

Pel que fa als requisits mínims, un habitatge ha de ser sòlid, sense humitat, ha d’evitar ser inundat, 
amb el sol trepitjable i sistema d’il·luminació. També  ha de tindre una alçada mínima de 1,9 m i 
una superfície de 20 m2, ha de disposar d’aigua freda i calenta, desguàs, electricitat amb 
interruptor de control de potència i els desnivells superiors a 60 cm protegits. 

 

 

Taula 1.1. Dimensionat mínim d’un habitatge 
Peça Superfície 

mínima 
Mides mínimes  Ventilació 

(Finestra) 
Altres  

Sala 10 m2 2,40 x 2,40 m 0,80 m2 2 Endolls 

Sala i cuina 
conjunta 

14 m2 Sense 
estrangulaments 

0,80 m2 4 Endolls 

Habitació  5 m2 1,80 x 1,80 m 0,40 m2 Independitzable 

Cuina    Finestra o tub Aparell de cocció i una 
pica. Sense lavabo. 

Cambra 
higiènica 

  Finestra o tub WC, lavabo i dutxa o 
banyera. 
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Si una edificació compleix els requisits d’habitabilitat, pot adquirir un certificat anomenat Cèdula 
d’Habitabilitat que atorga la Generalitat i que caduca als 10 anys. 

 

 
Fig 1.14. Cèdula d’habitabilidad 

(Tarragona, n.d.) 

 

 

Per tant hem d’entendre la construcció d’habitatges com un procés tecnològic. 

 
 
 

 
Fig 1.15. Esquema del procés tecnològic 
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Vídeo 1.2: El procés tecnològic. 
 

Projecte: 
 

Tan bon punt es detecta la necessitat de construir un habitatge, s'elabora un projecte 
arquitectònic en el qual s'han de definir les característiques que haurà de tenir. Cal que respongui 
a les preguntes de On s’ha de construir? Com s’ha de construir? I amb quins materials? 

No es pot construir a qualsevol lloc, hi ha uns Plans Generals d’Ordenació, un per cada 
ajuntament on es descriu què es pot construir en cada una de les zones. Son un conjunt de 
normes sobre l’entorn . 

El projecte va a càrrec d'un equip de tècnics i està format per dos documents principals: La 
memòria o plec de condicions i els plànols. 

La memòria i el plec de condicions: és on es justifiquen els càlculs necessaris per determinar les 
superfícies de ventilació, les dimensions de l’estructura, tècniques constructives, etc. També s'hi 
indiquen els materials que cal fer servir i les seves qualitats, el procés de construcció, els terminis 
d'execució de les obres, etc. 

Els plànols: amb l’ajut del llenguatge gràfic queden determinades la forma, les dimensions, la 
distribució, les instal·lacions, etc. 

Per tal de garantir unes bones condicions sanitàries, de confort i de seguretat dels habitatges, 
han de complir les normes d'habitabilitat  anteriorment mencionades. 

I finalment s’han de tenir pressents en tot moment les normes de seguretat . 

 

Construcció: 
 

En la construcció hi intervenen nombrosos tècnics especialitzats: Encofradors, instal·ladors de 
gas, d’aigua, de fusteries, manobres, enguixador, pintor, decorador, etc. Els tècnics s’organitzen 
en grups de treball dirigits per una persona que n’és l’encarregat. 

El director de la obra, és qui coordina totes les activitats dels equips, amb l’objectiu que la 
construcció es faci de manera segura, i que segueixi el pla de treball, sense superar el pressupost 
i sense demorar-se del temps previst. 

 

Avaluació: 
 

Un cop acabada la construcció d'un habitatge, no podem provocar un terratrèmol per avaluar si 
el suporta sense patir grans desperfectes. Tampoc no podem provocar un incendi per comprovar 
la resistència de la seva estructura al foc. L'avaluació dels habitatges es fa d'una altra manera. 

Les empreses que intervenen en la construcció d'un habitatge han de respondre, durant un temps, 
dels possibles defectes que hi puguin aparèixer. Aquest període de garantia és de deu anys per 
als defectes greus i de sis mesos per als petits, tot i que hi ha altres terminis per a defectes 
específics. 

D'altra banda, sempre que hi ha un accident greu en un habitatge s'elabora un informe tècnic que 
recull les causes que l'han provocat i els danys causats. L’Administració pública utilitza aquesta 
informació per actualitzar les normes de seguretat que hauran de complir tots els nous projectes 
que es duguin a terme. D'aquesta manera s'aconsegueix que els habitatges siguin cada vegada 
més segurs i confortables. 

En el proper vídeo parlarem del disseny d’un habitatge, la seva representació gràfica i descriurem 
un dels protocols d’accés a l’habitatge, la compra mitjançant una hipoteca. 
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Vídeo 2: Orientació i distribució. Préstec hipotecari. 
 

En el vídeo anterior hem parlat de les necessitats que satisfan els habitatges, els requisits que 
han de complir i el procés tecnològic que implica. 

En quest vídeo profunditzarem en la primer part del procés tecnològic, el projecte i el seu disseny. 
I en acabar el relacionarem amb el cost i la hipoteca. 

El disseny de l’habitatge ha d’anar precedit d’un estudi de necessitats i hàbits de vida dels futurs 
ocupants, per tant no tots els habitatges son iguals. Varien en funció del nombre d’ocupants, el 
poder adquisitiu, l’edat dels ocupants, etc. 

Per altra banda l’habitatge s’ha d’adaptar al seu entorn, per diferents motius: climatologia, espai 
disponible, estil arquitectònic i fins hi tot als materials disponibles a l’abast. Per això es poden 
trobar diferents tipus d’habitatges: des de iglús, per la manca de materials, tipis per la facilitat de 
muntatge i trasllat, blocs d’habitatges per manca d’espai, cabanes de fusta, etc. 

En el nostre entorn el més habitual són les blocs de pisos, les cases aparellades i arrenglenades, 
entre mitgeres i torres o xalets. I en l’entorn rural les masies o cases rurals. 

En el disseny d’habitatges s’ha de tindre present l’orientació, distribució interior , les barreres 
arquitectòniques, etc.  

 

Orientació 
 

El sol és una font natural de calor i de llum. Podem aprofitar aquesta font per proporcionar una 
sensació de benestar sense fer us d’altres energies, sempre que sigui possible. Per això és molt 
important que l’habitatge estigui convenientment orientat. 

Orientació Nord: Rep poca insolació, és fred a l’hivern i fresca a l’estiu. 

Orientació Sud: Rep molta insolació, és calorosa a l’estiu i agradable a l’hivern. 

Orientació Est: Rep insolació al matí fins al migdia. És agradable ja que quan al sol incideix, la 
temperatura ambient es més fresca que a la tarda. 

Orientació Oest: Rep la insolació des del migdia fins la tarda. És una orientació calorosa ja que 
incideix el sol quan la temperatura ambient és més alta. 

Durant l’any la posició el sol varia a l’estiu ha moltes més hores de sol i aquest adquireix una 
posició molt més elevada i a l’hivern al contrari, menys hores de sol i amb una posició més 
propera a l’horitzó. 

L’orientació d’un habitatge influeix directament en el consum energètic d’aquest i en el seu preu. 
A millor orientació, preu més alt i consum energètic més baix. 
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Distribució interior 
 

Els habitatges estan distribuïts en diferents espais anomenats dependències o estances: 
menjador, cuina, bany, dormitori, etc. 

Aquestes dependències poden ser interiors (la cuina, el lavabo, els dormitoris, el menjador, el 
rebedor, l'estudi, el traster, els passadissos, etc.) o exteriors (patis, les terrasses, els balcons, 
etc.) 

Podem agrupar les diferents dependències en quatre zones principals: 

Zona de treball i serveis : cuina, rebost, safareig, traster, cambra de planxar, lavabo, bany, etc. 

Zona per dormir : Bàsicament la constitueixen els dormitoris. 

Zona per viure i estar : sala d'estar, menjador, estudi, habitació de jocs, etc. 

Zones d'accés i circulacions : rebedor, passadissos, porxo, etc. 

 

Abans de construir un edifici, en aquest un habitatge, es necessari redactar el projecte 
arquitectònic i aquest incorpora plànols. 

Els plànols  són la representació gràfica i a escala de totes les parts que integren una construcció. 

 

 
Fig 1.16. Plànols 

(Wikimedia, n.d.-g) 
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Cada plànol té una finalitat concreta, croquis, per detalls, per definit mesures, per realitzar 
perspectives i fins hi tos plànols en 3D. En els 2D s’utilitzen vistes de planta i alçat.  

Tots el plànols tenen una escala, que és la relació constat entre les mides del dibuix i les de la 
realitat. 

 

������ �
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��	�	�������	����
 

 

 

 

 

Tipus de plànol: 
 

Situació i emplaçament, fonaments, estructura, façanes, distribució de plantes, coberta, 
instal·lacions, de detalls, seccions, de cotes, etc. 

En la representació gràfica s’utilitza un conjunt de simbologia que ens ajuda a interpretar els 
diferents elements. 

 

Préstec hipotecari 
 

L'obtenció dels diners necessaris per construir o comprar un habitatge s'anomena finançament i 
s'acostuma a realitzar mitjançant una entitat bancària, que ens fa el préstec dels diners. Ens 
deixa tots els diners de cop i nosaltres ens comprometem a retornar-los a poc a poc. L'entitat 
bancària ens cobra una quantitat de més anomenada interès, expressada percentualment (%), 
sobre la quantitat prestada. 

Ara bé, tots els bancs, quan deixen diners, demanen una garantia en el cas del finançament 
d'habitatges, la garantia és el mateix habitatge. El préstecs es coneix amb el nom de préstecs 
hipotecaris o hipoteques. 

 

El préstec hipotecari i els tipus d'interès 
 

El tipus d'interès és clau, ja que va lligat al termini del préstec, determina la quantia total del 
préstec i, per tant la quota mensual que es paga per a la seva amortització durant aquest termini.  

 

Tipus d'interès fix 

L'interès es manté sense variar durant tota la vida del préstec hipotecari. És a dir, si pugen els 
tipus no li perjudiquen; però si baixen, tampoc es beneficia. 
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Tipus d'interès variable 

Està sotmès a la fluctuacions dels tipus d'interès. En general es fixa un tipus d'interès d'inicial, 
que es revisant en funció del comportament dels tipus. Per a aquestes revisions a la base de 
referència pactada (generalment Euribor). Aquesta opció permet beneficiar-se de les baixades 
de tipus però també s'està exposat al risc de les pujades. 

Consulteu per internet l’evolució de l’Euribor dels últims anys i amb l’ajuda de simuladors calculeu 
quant costa realment un habitatge. 

 

 
Fig 1.17. Evolució de l’euríbor hipotecari 

(Pais, 2011) 
 

 

 

 

Vídeo 3: Elements constructius i materials. El lloguer. 
 

En el vídeo anterior hem parlat del disseny dels habitatges tenint en compte els requisits 
normatius i necessitats dels ocupants (Vídeo 1), l’orientació, la distribució interior i la seva 
representació gràfica amb plànols. I al final es va tractar el finançament mitjançant un préstec 
hipotecari per a la compra d’un habitatge.  

En quest vídeo tractarem els elements constructius, materials i les tècniques constructives 
d’habitatges. I en acabar relacionarem el cost  del lloguer amb i el cost de la hipoteca explicada 
al vídeo anterior. 

 

Elements constructius 
 

En un habitatge, hi trobem diferents elements, cadascun dels quals té una funció específica. Tots 
aquests elements, que formen part de la construcció de tots els habitatges, s'anomenen elements 
constructius. Els podem classificar en els grups següents: fonaments, estructura, cobertes, 
tancaments, revestiments i acaba i les instal·lacions. 
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En l'elaboració de tots els elements constructius, hi intervenen un munt de materials: maons, 
totxos, guix, ciment, acer, plàstics, alumini, fusta, etc. 

En aquesta unitat ens serà de gran ajuda el “Diccionari visual de la construcció” on s’hi descriuen 
i hi apareixen dibuixats no només els elements constructius i materials dels habitatge sinó de tota 
mena de construccions(Catalunya, 2010). 

Es pot descarregar lliurement de la web de la Generalitat. 

 
Fig 1.18. Plànol 

(Catalunya, 2010) 
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Els fonaments: 
 

Aquest element constructiu serà el primer de la construcció en executar-se ja que suporta el pes 
de tot l’edifici.  És l’encarregat de transmetre al terra totes les forces de l’edifici.  

Estan fets de formigó o formigó armat i queden amagats sota el terra.  

La seva forma, dimensions i profunditat dependrà de les característiques del terreny on es vol 
construir i del tipus de construcció (pes, alçada ,etc.)  

Un pas previ a la construcció serà doncs realitzar un anàlisi del terreny per tal de decidir el tipus 
de fonament més adequat. 

 

L'estructura: 
 

L’estructura és l'esquelet de l'edifici . És l'encarregada de suportar i transmetre als fonaments 
tots els esforços i càrregues que incideixen sobre l'edifici, tant les càrregues mortes (el propi pes 
de l’edifici) com les accions (vent, persones, mobiliari, moviments sísmics, dilatacions etc.).  

És doncs l’encarregada de mantenir la integritat de l’edifici. 

Formen part de l'estructura elements de disposició vertical, com els pilars  i les parets mestres  
o de càrrega, i de disposició horitzontal, com les jàsseres , les bigues  i els forjats , que són els 
elements que formen els sostres. 

 

Tancaments: 
 

Estan formats per totes les parets que componen un habitatge.  

Ni pot haver de tres tipus: les que separen les estances, les que separen l’habitatge de l’exterior 
i les que el separen d’un altre habitatge contigu. 

• Façanes: són les cares visibles des de l'exterior dels murs verticals que tanquen un edifici 
o construcció. Separen i aïllen l’habitatge de l’exterior i acostumen a ser les més 
gruixudes, uns 30 cm. Actualment l’aïllament es completa construint un envà interior 
separat de la paret exterior formant una cambra d’aire que es pot reomplir amb materials 
aïllants com per exemple el poliestirè expandit que ofereix aïllament tèrmic i acústic. 

• Parets mitgeres: són les encarregades de separar dos habitatges veïns. Solen tenir un 
gruix inferior a les façanes, uns 15 cm.  

• Envans: són les parets que distribueixen els espais interiors de l’ habitatge. Es tracta del 
tipus de paret més prima , uns 5 o10 cm. 

 

Cobertes: 
 

Les cobertes són el tancament més important d’una edificació ja que són les que reben les 
condicions climatològiques d’una manera més directa: pluja neu, sol, etc. 

Les cobertes doncs aïllen i protegeixen a tot l’habitatge dels fenòmens atmosfèrics. 

Tenim dos tipus de cobertes, les inclinades i les planes (terrats i terrasses). 

 



 
 Unitat didàctica de l’habitatge mitjançant la classe inversa a l’alumnat de quart de la ESO                      pág. 15 

 
 

Els revestiments: 
 

Amaguen les irregularitats i les imperfeccions de les parets, els forjats i els altres elements 
constructius i els preparen per rebre l’acabat final. A més, serveixen d’aïllament i protegeixen de 
les humitats. 

 

Instal·lacions: 
 

Els habitatges necessiten nombrosos tipus d'instal·lacions diferents. Les instal·lacions poden ser 
vistes o estar amagades dins de les parets o per sota del paviment. Aquestes fan arribar els 
subministraments d’aigua freda i calenta, gas, electricitat, calefacció, refrigeració, desguàs, TV, 
telèfon, porters electrònics, etc. on sigui necessari. 

 

Materials i tècniques constructives: 
 

L'evolució de l'habitatge ha anat lligada a l'ús de diferents materials i al perfeccionament de les 
tècniques constructives. Pel que fa als materials, amb la facilitat de desplaçament ja no estem 
limitats als del nostre entorn, sinó que disposem d'una gran varietat de materials de construcció 
amb propietats i aspectes molt diferents. 

 

Taula 1.2. Materials de construcció  
Ceràmiques:  
 

Conglomerats:  
 

Metalls:  
 

Plàstics:  
 

Pitxolí i maó massís 
Maó calat, totxana, 
mitja totxana 
Encadellat 
Rajoles 
Teules 
Revoltons 
 

Morter 
Formigó 
Formigó armat 
 

Acer 
Alumini 
Coure 
Llautó 
 

PVC 
Poliestirè expandit 
Poliuretà 
 

Aglomerants: 
 

Pedres naturals: 
 

Fustes i suro: 
 

Vidres: 
 

Ciment 
Guix 
Calç 
 

Marbre 
Granit 
Gres 
Calcaria 
Pissarra 

Fusta xapada 
Pi 
Roure 
Faig 
Noguera 
Aglomerada 
Suro conglomerat 
 

Vidre pla 
Llana de vidre 
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El lloguer 
 

L’altra opció per accedir a un habitatge és l’arrendament o lloguer. 

Arrendador : El propietari d’un habitatge és qui ens el cedeix perquè en fem ús durant un temps 
determinat a canvi del pagament d’una quantitat de diners convinguda. 

L’arrendatari o llogater , qui en fa ús. 

Renda o lloguer : Quantitat de diners que es paga. 

Tot plegat queda recollit en un contracte d’arrendament , que és preferible que sigui per escrit, 
acordat entre l’arrendador i el llogater. 

Els habitatges per llogar poden ser amb mobles o sense però, en tot cas, ha de disposar de les 
instal·lacions bàsiques com cuina, bany, etc. i el propietari ha de tenir en regla la cèdula 
d’habitabilitat. 

En el moment de fer el contracte, normalment el propietari demana una fiança , que consisteix 
en el pagament d’una quantitat equivalent a una renta mensual. Aquesta fiança la retorna el 
propietari a llogater quan finalitza el contracte un cop ha comprovat que no hi ha danys a 
l’habitatge. 

El propietari està obligat a mantenir en tot moment les condicions d’habitabilitat de l’habitatge, a 
fer les reparacions d’adequació i manteniment que siguin necessàries i a prorrogar el contracte 
fins al cinquè any si així ho demana el llogater. 

Al seu torn, el llogater està obligat a pagar la renda fixada al contracte, fer un bon ús de l’habitatge 
i reparar els danys que n’hagi pogut ocasionar. 

 

Lloguer o compra. 
 

L’opció del lloguer permet un accés més fàcil a l’habitatge, ja que no calen tants diners. És la 
millor solució per a aquelles persones que han de canviar sovint de domicili a causa de la feina 
o per altres motius. L’opció de la compra en canvi, malgrat que suposa un esforç econòmic més 
gran, per molta gent és considerada una inversió ja que sempre permet recuperar diners si es 
venen l’habitatge. 

 

Ajuts L’habitatge 
 

Com que l’accés a l’habitatge és un dret constitucional, l’Administració en facilita la compra o el 
lloguer a les persones o famílies amb ingressos baixos. L’Administració pot qualificar determinats 
habitatges com a “protegits” i donar ajuts a aquelles persones que ho necessitin(Diaz, 2013).  
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Annex 2: Qüestionaris tipus test 
 

 

Qüestionari del vídeo 1.1. 
 

1- Quina de les següents necessitats cobreixen els habitatges? 
a) Seguretat . 
b) Fisiològica . 
c) Pertinença. 

 

2- Els primers habitatges es construïren amb materials: 
a) Petris. 
b) Branques. 
c) Alumini. 
d) Propers . 

 

3- L’evolució dels habitatges ha anat lligada únicament la l’evolució dels materials. 

Verdader – Fals  

 

4- El disseny dels habitatges ens ha permès que cada cop siguin més: 
a) Confortables i grans. 
b) Grans i ventilades. 
c) Confortables i acollidores. 
d) Acollidores i ventilades. 

 

5- Els requisits d’habitabilitat són obligatoris en tots els habitatges. 

Verdader  – Fals 

 

6- L’alçada mínima d’un habitatge és: 
a) Superior a 2,5 metres. 
b) Entre 2 i 2,5 metres. 
c) Entre 1,8 i 2 metres. 
d) Inferior a 1,8 metres. 

 

7- No es pot construir cap habitatge sense instal·lació d’aigua calenta. 

Verdader  – Fals 
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8- La superfície mínima d’un habitatge ha de ser de: 
a) 20 m2 
b) 25 m2 
c) 30 m2 
d) 35 m2 

 

9- Quin va ser un dels primers aglomerants? 
a) El morter de formigó. 
b) El morter de calç. 
c) El morter de ciment. 
d) Els maons d’argila. 

 

10-  L’habitatge no compleix totes les fases del procés tecnològic. 

Verdader – Fals  

 

 

Qüestionari del vídeo 1.2. 
 

 

1- Quines son les fases del procés tecnològic? 
a) Projecte – Construcció – Avaluació 
b) Necessitat – Projecte – Solució 
c) Necessitat – Construcció – Avaluació 
d) Projecte – Fabricació – Solució 

 

2- El projecte va a càrrec de: 
a) Encarregat. 
b) Responsable de la obra. 
c) Tècnic . 
d) Propietari. 

 

3- En una memòria hi figuren: 
a) Els càlculs de superfícies. 
b) Els càlculs d’estructures. 
c) Els càlculs de les olors. 
d) Els càlculs de ventilació. 
e) Els càlculs de temps d’execució. 

 

4- En els plànols no s’ha de tenir pressents les normes de seguretat. 

Verdader – Fals  
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5- Els tècnics s’organitzen en grups de treball dirigits per una persona que n’és: 
a) L’encarregat. 
b) El director. 

 

6- L’avaluació d’un habitatge es realitza sotmetent-lo a proves per tal de garantir-lo 

Verdader – Fals  

 

7- En el cas d’un accident greu en un habitatge: 
a) S’enderroca i es construeix un de nou. 
b) S’esbrinen les causes. 
c) Es realitzen informes. 

 

8- On s’indica com s’ha de construir un habitatge: 
a) A la memòria. 
b) En l’informe. 
c) En les plànols. 

 

9- On indica on es pot construir un habitatge? 
a) A les normes d’habitabilitat. 
b) A les normes d’entorn. 
c) A les normes de seguretat. 
d) A les normes de sostenibilitat. 

 

10- El llenguatge gràfic serveix per: 
a) Definir les característiques dels materials. 
b) Redactar la memòria del projecte. 
c) Definir la forma de l’habitatge. 
d) Redactar el plec de condicions. 

 

 

Qüestionari del vídeo 2. 
 

 

1- El disseny forma part del procés tecnològic. 

Verdader  – Fals 

 

2- El disseny d’un habitatge varia en funció de: 
a) Nombre d’ocupants. 
b) El poder adquisitiu dels ocupants. 
c) L’edat dels ocupants. 
d) El disseny no varia mai. 
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3- Els habitatges més habituals en l’entorn rural són: 
a) Les masies. 
b) Cases aparellades. 
c) Torres. 
d) Cases Rurals. 
e) Entre mitgeres. 

 

4- Els habitatges han d’estar sempre orientats a sud. 

Verdader – Fals  

 

5- L’orientació nord, rep poca insolació. 

Verdader  – Fals 

 

6- L’orientació est, és agradable ja que quan al sol incideix, la temperatura ambient es més 
fresca que a la tarda. 

Verdader – Fals  

 

7- Els habitatges estan distribuïts en diferents espais anomenats: 
a) Dependències . 
b) Habitacions. 
c) Estances . 
d) Zones. 

 

8- En un préstec hipotecari amb interès fix si els tipus d’interès pugen: 
a) No el perjudica. 
b) No el beneficia. 

 

9- La distribució interior es pot agrupar en quatre zones: 
a) Zones de dormir, cuinar,  rentar la roba i estar. 
b) Zones de treball, dormir, cuina i accés. 
c) Zones de treball, dormir, estar i accés. 
d) Zones de accés, dormir, cuinar, treball. 

 

L’escala d’un plànol és una relació constant entre les mides del dibuix i les de la realitat. 

Verdader  – Fals 
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Qüestionari del vídeo 3. 
 

1- De les següents opcions quines són elements constructius? 
a) Maó. 
b) Façana . 
c) Fonaments . 
d) Morter. 

 

2- La forma, dimensions i profunditat dels fonaments depenen de: 
a) Les característiques del terreny. 
b) L’edat dels ocupants. 
c) L’escala del plànol. 

 

3- Quins elements formen part de l’estructura? 
a) Pilars, parets mestres i bigues. 
b) Forjats, cobertes i jàsseres. 
c) Parets de càrrega, jàsseres i forjats. 
d) Parets de càrrega, bigues i façanes. 

 

4- Els tres tipus de tancaments són les façanes, parets mitgeres i els envans. 

Verdader  – Fals 

 

5- Els revestiments amaguen les irregularitats i les imperfeccions de les parets, els forjats i 
els altres elements constructius. 

Verdader  – Fals 

 

6- L'evolució de l'habitatge ha anat lligada a l'ús de diferents materials. 

Verdader  – Fals 

 

7- En la construcció d’habitatges, actualment estem limitats a l’ús de materials del nostre 
entorn. 

Verdader – Fals  

 

8- L’arrendador és el propietari de l’habitatge i l’arrendatari és el llogater. 

Verdader  – Fals 

 

9- La fiança és: 
a) La quota que es paga cada mes. 
b) Un impost a pagar per l’arrendador. 
c) Un import a pagar a l’arrendador. 
d) Un ajut de l’Administració. 

 

10- L’accés a l’habitatge és un dret. 

Verdader  – Fals 
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Annex 3: Activitats de les classes presencials. 
 

Material de la sessió 3,12 i 14 
 

Plànols d’habitatges tipus. 
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Material de la sessió 7 
 

Taules amb dades per calcular hipoteques, i full mil·limetrat per fer un croquis de l’espai i prendre 
les anotacions de les mides. 

 

 

Taula 3.1. Càlcul d’hipotèques Primera quota  
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-
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ó 

(€
) 

100.000 30 4 112.000 80.494 192.494 534,71 373,33 161,37 
100.000  4  31.832  1000   
250.000 40 5.5    1500   
175.000 10 2.5       
50.000  4.7    300   
20.000 3 7       
20.000 6 7       
40.000 3 7       
10.000  5    100   
85.000  5    250   
120.000 15    163.200    
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Material de la sessió 9 
 

Fitxa d’exercicis d’elements constructius, als materials utilitzats i a les tècniques constructives. 

 

1. Indica la diferència que hi ha entre: 
a) Una biga i un pilar 
b) Una coberta i un tancament 
c) L'enguixat i el paviment 
d) Una paret mestra i una façana 
e) Un terrat i una teulada 
f) Els fonaments i l'estructura 
g) Una paret mitgera i un envà 
 
 

2. Una paret pot formar part de l'estructura d'una edificació? En quins casos? 
 

3. De quins factors depèn que un habitatge sigui més o menys confortable? 
 

4. Investiga cap a on està orientada la teva aula i el taller de tecnologia. 
 

5. Indica els avantatges i inconvenients de les orientacions dels casos de l'activitat 
anterior. 
 

6. Completa la taula amb tots els elements constructius i, per a cada un, digues la funció 
que realitza i els elements que el formen. 
 

Element constructiu Funció Materials 
 
 
 

  

 
 

7. Observa la teva escola i descriu, tenint en compte els materials utilitzats, els elements 
següents: 
h) Els paviments 
i) Les portes interiors i la porta exterior 
j) Els marcs de les finestres 
k) Les lleixes de la cuina 
l) Les parets del lavabo 
m) Les parets del menjador 

 
 

8. Investiga com són les instal·lacions de l’escola vistes o encastades? 
 

9. Quins elements són necessaris per a la construcció d'un forjat? 
 

10. Des del punt de vista de la resistència, quina diferència entre el formigó i el formigó 
armat? 
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Material de la sessió 10 
 

Durant la primera meitat de la sessió, es realitzarà una activitat de tipus test mitjançant l’eina 
“Kahoot”.  

L’enllaç al qüestionari: 

https://create.kahoot.it/?_ga=1.33835937.1884275884.1434350567#/quiz/f0c9f70f-95c3-40d7-
97b2-0fdcdae75e43 

 

Durant la segona meitat de la sessió, es realitzarà una activitat de rols per realitzar una dinàmica 
participativa. 

 

Promotor Amb 2 habitatges per a 2 persones, valorar en 100.000€ (PB i P1) 
2 habitatges per a 4 persones, valorar en 120.000€ (P2 i àtic) 

Objectiu Vendre-ho tot i aconseguir 440.000€ 
Parella de 
joves 1 

Amb 600€/mes per dedicar a un habitatge 
Objectiu Habitatge 

Parella de 
joves 2 

Amb 600€/mes per dedicar a un habitatge 
Objectiu Habitatge 

Parella amb 
dos fills 

Amb 500€/mes per dedicar a un habitatge 
Objectiu Habitatge 

Parella d’avis Amb Habitatge vell i per 4 persones i 20.000€ 
Objectiu Canviar d’habitatge a una planta baixa. 

Banc Amb 200.000€ 
Objectiu Recuperar la inversió en menys de 20 anys. 

Interès mínim del préstec hipotecari 2,5% 
Soltera Amb 150.000€  

Objectiu Comprar un àtic amb vistes. 
Solter Amb 200€/mes 

Objectiu Una habitació en un pis. 
Administració Amb 3.000€ l’any de pressupost en ajudes a l’habitatge 

Objectiu Respectar el dret a l’habitatge i aconseguir que tothom tingui 
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Annex 4: Rúbriques d’avaluació. 
 

 

Taula 4.1 Rúbrica per avaluar plànols, mapes o dibuixos 

Criteris  Excel·lent  Bé Regular  Deficient  

Compliment 
d'especificacions 
de disseny (títol,  
selecció del 
color,  
etiquetes i 
nitidesa de les  
característiques) 

El títol reflecteix 
clarament el 
propòsit/ contingut 
del plànol, mapa o 
dibuix i està 
identificat 
clarament com a 
tal i imprès al 
principi de la 
pàgina.  
 
Les línies són 
clares i sense 
taques, no hi ha 
esborralls o 
marques en el 
paper. 
 
S'usa el color 
acuradament per 
realçar el plànol, 
mapa o dibuix.  
 
En general la 
qualitat del plànol, 
mapa o dibuix és 
excel·lent. 

El títol reflecteix 
clarament el 
propòsit/contingut 
del plànol, mapa o 
dibuix i està 
imprès al principi 
de la pàgina.  
 
Hi ha pocs 
esborralls, taques 
o marques en el 
paper, però 
aquests no 
distreuen 
majorment del 
plànol, mapa o 
dibuix.  
 
El color és usat 
acuradament per 
realçar el plànol, 
mapa o dibuix. 
  
En general és bo. 
 

El títol reflecteix 
clarament el 
propòsit/contingut del 
plànol, mapa o 
dibuix, però no està 
localitzat al principi 
de la pàgina.  
 
Hi ha alguns 
esborralls, taques o 
marques en el paper, 
la qual cosa distreu 
del plànol, mapa o 
dibuix. 
  
El color no està usat 
acuradament.  
 
En general és bo. 

El títol reflecteix 
clarament el 
propòsit/contingut del 
plànol, mapa o 
dibuix, però no està 
localitzat al principi 
de la pàgina.  
 
Hi ha alguns 
esborralls, taques o 
marques en el paper, 
la qual cosa distreu 
del plànol, mapa o 
dibuix. 
  
El color no està usat 
acuradament.  
 
En general és bo. 

Qualitat del 
disseny  

El disseny és clar i 
atractiu, sense 
excés de text, 
destacant 
l'important.  
 
Utilitza paràgrafs 
breus per facilitar 
la seva lectura i 
enllaços amb els 
conceptes 
relacionats. 

El disseny és clar 
i atractiu, sense 
excés de text.  
 
Utilitza paràgrafs 
breus per facilitar 
la seva lectura, 
però no destaca 
l'important. 
 

El disseny és poc 
clar, sense excés de 
text. 
 
Utilitza paràgrafs que 
no faciliten la lectura. 
 

El disseny no és clar. 
 
Utilitza massa text 
sense destacar 
l'important. 
 

Qualitat dels 
materials  

Els materials que 
es van utilitzar 
permeten una 
millor visibilitat del 
plànol, mapa i 
dibuix. 

Els materials que 
es van utilitzar 
permeten 
(almenys %) la 
visibilitat del 
plànol, mapa o 
dibuix. 

Els materials que es 
van utilitzar 
permeten 
(almenys %) 
de visibilitat del 
plànol, mapa o 
dibuix. 

Els materials que es 
van utilitzar no 
permeten que es 
visualitzi el plànol, 
mapa o dibuix. 
 



 
 Unitat didàctica de l’habitatge mitjançant la classe inversa a l’alumnat de quart de la ESO                      pág. 36 

 
 

Contingut 

Tots els detalls 
assignats per 
l’elaboració del 
plànol, mapa o 
dibuix han estat 
afegits al disseny; 
a més, els detalls 
són clars i fàcils 
d'identificar. 
  
El contingut té 
coherència amb els 
objectius, està 
organitzat 
lògicament, doncs 
presenta bona 
seqüenciació i 
estructuració. 

Gairebé tots els 
detalls assignats 
per a la seva 
elaboració del 
plànol, mapa o 
dibuix (almenys 
x%) van ser 
afegits al disseny; 
a més, els detalls 
són clars i fàcils 
d'identificar.  
 
El contingut té 
coherència amb 
els continguts, no 
s'observa 
seqüenciació i 
estructuració 
lògica. 

Gairebé tots els 
detalls assignats per 
a l'elaboració del 
plànol, mapa o 
dibuix(almenys x%) 
van ser afegits al 
disseny, només uns 
quants detalls van 
ser difícils 
d'identificar. 
  
El contingut 
difícilment s'associa 
amb els objectius, 
s'observa 
organització general, 
no existeix 
seqüenciació ni 
estructura lògica. 
 

Menys del x% dels 
detalls assignats per 
a l'elaboració del 
plànol, mapa o dibuix 
estaven presents i la 
majoria dels detalls 
són difícils 
d'identificar.  
 
El contingut no és 
coherent amb els 
objectius, es 
presenta desordenat 
i sense estructuració. 
 

Creativitat 

El plànol, mapa o 
dibuix està ben 
dissenyat, ordenat i 
és atractiu.  
 
El disseny és 
innovador i 
pertinent pel que 
es vol representar. 

El plànol, mapa o 
dibuix està ben 
dissenyat, ordenat 
i és atractiu. 
 
El disseny és 
innovador però no 
és pertinent pel 
que es vol 
representar.  

El plànol, mapa o 
dibuix està ben 
dissenyat, poc 
ordenat i no és  
atractiu a la vista. 
 
El disseny és 
innovador però no és 
pertinent pel que es 
vol representar.  

El plànol, mapa o 
dibuix no està 
ordenat.  
 
El disseny és comú i 
no és pertinent pel 
que es vol 
representar. 

Puntuació total   
Qualificació =  
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Taula 4.2. Rúbrica de la presentació oral. 

Asp ectes  
  
  

Excel·lent  
  

10-9  

Bon nivell  
 

8-7 

Acceptable  
 

6-5 

Fluix  
 

4 

Nota  
  
  

Recerca 
d’informació  

  
10%  

S’ha fet un gran 
esforç per trobar 

molt bona informació 
per poder elaborar 

un bon treball 

S’ha fet una bona 
recerca i selecció de 

la informació 

S’aprecia un esforç en 
la recerca d’informació, 

però no han trobat la 
més adequada 

No hi ha esforç en la 
recerca ni en la 

selecció del material 

  

Elaboració 
contingut  

  
20%  

Els continguts han 
estat molt ben 

elaborats i 
sobrepassen la 

perspectiva 
demanada 

Els continguts s’han 
elaborat i s’adapten 

al treball que es 
demanava 

Els continguts no han 
estat gaire elaborats i 

no s’adapten massa al 
que es demanava 

Els continguts s’han 
copiat i no s’adapten  

al treball que es 
demanava 

  

Solucions 
proposades  

  
20%  

Ha arribat a molt 
bones propostes 
gràcies al treball 
exhaustiu previ 

La proposta es 
bona i treballada 

La proposta es correcta 
però podria haver 

trobat millors solucions 
al problema 

Les solucions han 
estat extretes 

d’Internet, sense fer 
gaire procés reflexiu 

previ. 

  

Organització  
i  

estructuració  
5%  

Estructura 
interessant i 
suggerent. 

Estructura correcta 
que dona una idea 

clara dels  apartats. 
 

Estructura senzilla però 
adequada per 

organitzar i defensar la 
proposta del grup. 

Sense estructura 
clara o totalment 

desencertada 

  

Comunicació 
lingüística i 

gestual  
  

10%  

El to utilitzat és 
correcte. 

S’expressa 
oralment amb 

riquesa, utilitzant 
termes tècnics de 

la matèria tractada. 
Manté contacte 
visual amb els 
espectadors i 

gesticula amb les 
mans. 

En algun moment de 
l’exposició no utilitza 
el to adequat, ni els 

termes tècnics 
corresponents. 

Manté la mirada 
cap al públic la 

majoria de cops. 

El to és poc ajustat 
per a una exposició 

oral, els termes 
tècnics emprats són 

justos. 
Pel que fa ala 

gestualitat està 
immòbil i amb por 
davant del públic, 

presentant un nivell 
de to molt baix. 

No utilitza una 
estructura lingüista 
correcta, utilitzant 
paraules simples i 

pobres. Llegeix 
contínuament del 

paper o de la 
pantalla, cosa que 
impedeix mirar . 

  

Conclusions, 
valoracions i 

reflexions 
personals  

10%  

Conclusions i 
valoracions 

completes i directes, 
sense dubtar. Inclús 

aporta noves 
suggereixes. 

Conclusions i 
valoracions 

reflexives bones. 

Les conclusions són 
escasses i massa 
generals. Algunes 

d’elles no  tenen res a 
veure amb el treball 

exposat. 
 

No aporta cap 
valoració, ni reflexió 

personal ni 
raonament final. 

 
 

  

Presentació 
amb  

programa  
15%  

Presentació molt 
bona, atractiva i 
molt personal. 

Molt bon domini del 
programa 

La presentació és 
acurada i ben 
presentada. 

Domini del programa 

La presentació és 
correcta però poc 

atractiva. 
Es nota un esforç de 
l’ús del programa, tot 
hi que no l’acaben de 

dominar força be. 

Presentació poc 
elaborada i sense 

domini del programa. 

  

Ajust en el 
temps  

establert  
5%  

El temps està dins 
del límit establert, 
inclús el torn de 

preguntes 
El final reprèn les 
idees principals i 

arrodoneix 
l’exposició. 

L’hi ha sobrat o faltat 
3 minuts per realitzar 

tota l’exposició. 
El final ha estat 
precipitat per 

manca de control 
de temps. 

L’hi ha sobrat o faltat 
5 minuts per realitzar 

tota l’exposició. 
No han pogut explicar 

tots els apartats 
previstos. 

L’hi ha sobrat o faltat 
més de 5 minuts per 

realitzar tota 
l’exposició. I no ha 
tingut en compte el 
torn de preguntes. 

  

Membres de 
l’equip  

5%  

Hi ha una clara 
organització a 

l’hora de parlar tots 
per igual. Les parts 
de tots ells estan 
lligades i mostren 
una continuació 

entre unes i altres. 

S’organitzen bé a 
l’hora de parlar 

encara que algun  
membra parla més 
estona que d’altres. 
Les parts mostres 

correlació 

Hi ha diferència de 
temps entre els 

membres a l’hora de 
parlar. A vegades 
s’interrompen fent. 

Les parts exposades 
no tenen gaire 

continuació les unes 
amb les altres 

Hi ha algun membre 
de l’equip que no 

parla, mentre que els 
altres expliquen 
interrompent-se, 

sense  un ordre. No 
hi ha continuïtat 
entre les parts 

exposades. 
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Taula 4.3. Rúbrica de la memòria 
Apectes  

  
  

Excel·lent  
  

10-9  

Bon nivell  
  

8-7  

Acceptable  
  

6-5  

Fluix  
  

4  

Nota  
  
  

Recerca 
d’informació  

  
10%  

S’ha fet un gran 
esforç per trobar 

molt bona  
informació per  

poder elaborar un 
bon treball  

S’ha fet una bona 
recerca i selecció de 

la informació  

S’aprecia un esforç en 
la recerca d’informació,  

però no han trobat la 
més adequada  

No hi ha esforç en 
la recerca ni en la 

selecció del 
material  

  

Elaboració 
contingut  

  
10%  

Els continguts han 
estat molt ben 

elaborats i  
sobrepassen la 

perspectiva 
demanada  

Els continguts s’han 
elaborat i s’adapten 

al treball que es 
demanava  

Els continguts no han 
estat gaire elaborats i  
no s’adapten massa al 

que es demanava  

Els continguts 
s’han copiat i no  

s’adapten  al treball 
que es demanava  

  

Solucions 
proposades  

  
20%  

Ha arribat a molt 
bones propostes 
gràcies al treball 
exhaustiu previ  

La proposta es bona 
i treballada  

La proposta es correcta 
però podria haver  

trobat millors solucions 
al problema  

Les solucions han 
estat extretes  

d’Internet, sense 
fer gaire procés 
reflexiu previ.  

  

Organització i 
estructuració  

  
15%  

Organització i 
seqüenciació molt  
bona utilitzant un  

guió lògic. Les 
seccions i les 
subseccions 
faciliten el  

seguiment del  
treball  

Guió ben ordenat i 
relació entre els 
apartats lògica i  

clara. La connexió 
entre les parts fa  

clara i entenedora la  
lectura  

Presenta un guió amb  
falta d’ordre i de relació 

entre els apartats.  
La lectura és fa difícil 

en ocasions sense 
entendre el text  

No es presenta el 
guió establert. No  

hi ha índex general 
i falten parts  

imprescindibles 
com les 

conclusions.  

  

Ortografia i 
expressió  

escrita  
  

10%  

No hi ha faltes  
d’ortografia ni  

errors gramaticals.   
S’expressa amb 

tecnicismes  
relacionats amb la 

matèria.  

Alguna falta 
d’ortografia, però 

bastant clara  
l’expressió. S’utilitza 
paraules tècniques  

relacionades amb el 
tema tractat  

Amb faltes d’ortografia i 
dificultats d’expressió.  

Moltes faltes 
d’ortografia i amb 

dificultats  
d’expressió. No  
utilitza paraules  

tècniques del tema 
tractat.  

  

Presentació  
  

10%  

Molt treballada i 
atractiva  

Acurada però poc 
atractiva  

No gaire correcta i poc 
atractiva  

Descurada    

Utilització 
d’eines  

informàtiques  
TIC  

  
25%  

Ha fet molt bon ús 
de les Tic per la  

cerca d’informació i 
de programes  

informàtics per la 
presentación  

Bona presentació 
mitjançant eines  

informàtiques, i bon 
ús de les TIC  

Ha fet bon ús del 
processador de textos 
per elaborar memòria, 

però ha estat  
insuficient el seu ús 

amb les TIC  

No ha treballat 
gaire amb  

processador de  
textos per elaborar 
la memòria. No ha  
fet gaire bon ús de 

les TIC per la 
recerca 

d’informació  
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Taula 4.4. Rúbrica avaluació actitud. Rúbrica actitud. (Planet, 2011; Rubristar, 2008) 
 Correcte  Acceptable  Incorrecte  Nota 
Part icipació  Participa en la 

correcció de les 
activitats a 
classe i sap 
comunicar les 
idees.  

Participa en la 
correcció de les 
activitats a 
classe però té 
dificultats per 
comunicar les 
idees.  

No participa en 
la correcció de 
les activitats.  

 

Retards o falte s  Tots els retards 
o faltes 
d’assistència 
estan justificats.  

Hi ha un retard o 
falta 
d’assistència 
sense justificar.  

Hi ha més d’un 
retard o falta 
d’assistència 
sense justificar.  

 

Normes d’aula  Segueix les 
normes de l’aula 
sempre.  

Segueix les 
normes de l’aula 
habitualment.  

Normalment no 
segueix les 
normes de 
l’aula.  

 

Treball  Realitza amb 
pulcritud el 
treball i manté 
net el seu lloc de 
treball.  

Realitza amb 
pulcritud el 
treball o manté 
net el seu lloc de 
treball.  

No realitza amb 
pulcritud el 
treball ni manté 
net el seu lloc de 
treball.  

 

Treball en grup  Respecta, 
coopera i 
dialoga amb els 
companys.  

Respecta, però 
no coopera ni 
dialoga amb els 
companys.  

No respecta ni 
coopera ni 
dialoga amb els 
companys.  

 

Treball diari  Sempre realitza 
un treball diari 
organitzat.  

Habitualment 
realitza un 
treball diari 
organitzat.  

Normalment no 
realitza un 
treball diari 
organitzat.  

 

Ús eines  Sempre utilitza 
correctament les 
eines.  

Habitualment 
utilitza 
correctament les 
eines.  

Normalment no 
utilitza 
correctament les 
eines.  

 

Normes de 
seguretat  

Sempre 
compleix les 
normes d’ús i 
seguretat.  

Habitualment 
compleix les 
normes d’ús i 
seguretat.  

Normalment no 
compleix les 
normes d’ús i 
seguretat.  
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Taula 4.5. Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació 
COAVALUACIÓ  

Avaluació de l’equip  

Molt  
d’acord  

D’acord  Gens  
d’acord  

 Cada membre de l’equip feia les tasques que l’hi corresponien        

 L’ambient de treball ha estat agradable        

 Hi havia comunicació constant entre els membres de l’equip per 
prendre decisions i realitzar el treball entre tots  

      

 Esteu satisfets amb el treball realitzat        

 Tornaries a formar equip amb tots els membres amb qui has 
treballat  

      

AUTOAVALUACIÓ  

Avalua’t a tu mateix  

      

 Has ampliat els coneixement que tenies inicialment a l’activitat        

 Ajudaves als companys quan  ho necessitaven        

 Resolies dubtes i aportaves solucions als companys        

 Has finalitzat les tasques que et corresponien a temps        

 Estàs satisfet amb la teva part realitzada en comparació amb els 
altres membres de l’equip  

                     

TOTAL:   
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