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1. Introducció 
 
El treball final de màster que es mostra en aquest document es centra en les energies 
alternatives i l’aprofitament energètic. De fet, aquest era el títol inicial, que ha estat substituït pel 
definitiu: “Materials didàctics per a la unitat d’Energies de 2n d’ESO”. Aquesta modificació es 
justifica perquè el document no aborda mètodes d’aprofitament energètic amb energies 
alternatives, sinó les activitats didàctiques que s’han generat dins la unitat d’energies de 2n 
d’ESO. D’aquestes activitats, les principals s’han executat de forma pràctica al taller i han estat 
destinades a treballar les energies alternatives i el seu aprofitament energètic a l’habitatge, 
gràcies a un kit d’una casa sostenible subministrat pel projecte d’Escoles Verdes. D’aquesta 
manera, s’ha aprofitat per treballar el tema a partir d’activitats relacionades, introduir l’alumnat 
al projecte Escoles Verdes i tractar de forma transversal el concepte de reciclatge. 
 
La idea va sorgir durant el període de pràcticum, la tutora va comentar que l’institut havia rebut 
uns kits d’una casa sostenible per pertànyer al projecte Escoles Verdes però que no s’utilitzava 
perquè la unitat didàctica d’energies no estava al llibre digital escollit aquest curs i que la unitat 
s’explicava a partir de la teoria, aprofitant llibres de text d’altres editorials utilitzades en cursos 
anteriors.   
 
Inicialment l’objectiu era treballar la unitat didàctica d’energies només amb explicacions 
teòriques i alguna petita activitat. Es va començar generant les presentacions multimèdia amb 
la teoria. Llavors, aprofitant que encara quedava un mes per impartir la unitat didàctica es va 
decidir provar el kit de la casa sostenible. Dels experiments que es van provar van sorgir 
diverses propostes d’activitats de les quals se’n van seleccionar tres per dur-les a terme amb 
l’alumnat.   
 
Així doncs, en aquesta memòria es proposen un seguit d’activitats, amb l’objectiu de donar a 
conèixer diferents opcions per treballar la unitat didàctica d’energies d’una forma més pràctica.  
 
A l’annex es poden trobar les fitxes d’activitats amb les que  treballarà l’alumnat. 
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2. Definició i context del problema 
 
El centre on s’han posat en pràctica algunes de les activitats didàctiques generades forma part 
del projecte Escoles Verdes, per tant té unes característiques diferents d’altres centres que no 
ho són. L’alumnat sap que el centre forma part d’aquest projecte però no coneixen massa bé 
quines implicacions té i en que consisteix exactament.  
 
Un aspecte important a tractar a l’aula taller és el tema del reciclatge. L’alumnat, quan vol 
llençar alguna cosa no té en compte si aquell material es pot reciclar o reutilitzar i l’acaben 
llençant a la paperera de rebuig sense tenir en compte les altres papereres. 
 
A segon d’ESO hi ha una unitat didàctica dedicada a les energies. Aquesta no està al llibre 
digital que s’utilitza actualment per tant, no s’ha preparat material didàctic i el que es fa és 
agafar els llibres de text utilitzats en anys anteriors i impartir-la de forma breu i bàsicament 
teòrica.  
 
La unitat d’energies es basa molt en l’explicació de les centrals productores d’energia i el seu 
funcionament, sobretot centrals tèrmiques i hidràuliques. Les energies alternatives també es 
tracten però amb menys aprofundiment, es donen les explicacions necessàries per saber que 
existeixen i que s’estan potenciant cada vegada més. 
 
Els principals aspectes a millorar són: 
 

- Introduir pràctiques i exercicis per no basar-ho tot només en la teoria i fer d’aquesta un 
suport més per a treballar la unitat didàctica. 

- Major aprofundiment en energies alternatives i aprofitament energètic. 
- Ampliació del material didàctic, introduint-ne de més dinàmic com poden ser vídeos, 

activitats interactives, etc. 
- Crear noves activitats pràctiques i projectes relacionats amb la unitat. 
- Implicar i informar a l’alumnat sobre el reciclatge de materials a l’aula de tecnologies.   

 
3. Descripció de la solució 
 
Es vol proporcionar un material didàctic atractiu, on es pugui treballar majoritàriament des de la 
pràctica, sobretot els temes relacionats amb les energies alternatives. El que es pretén és que 
l’alumnat es conscienciï de les energies renovables i vegin les seves aplicacions a l’habitatge i 
la seva influencia en l’aprofitament energètic, experimentat amb el kit de la casa sostenible i 
amb projectes en els quals ells siguin els protagonistes, i a partir d’un problema busquin la 
millor solució. Aprofitant que el kit ha estat subministrat al centre per ser escola verda, 
s’introduirà  aquest concepte. 
 
Per fer-ho, s’han de treballar tres aspectes:  

 
- Programació i generació d’activitats pràctiques per treballar les energies alternatives i 

l’aprofitament energètic amb la casa sostenible 
- Programació i generació d’activitats relacionades amb la unitat per introduir continguts 

transversals.  
- Buscar la millor metodologia per treballar aquests materials didàctics  
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4. Metodologia 
 

4.1. El grup classe 
 
L’alumnat del grup classe al qual s’ha d’impartir la unitat didàctica i les activitats d’ensenyament 
– aprenentatge dissenyades estan cursant 2n d’ESO i tenen una edat compresa entre els 13 i 
14 anys.  
 
Al centre hi ha quatre grups de 2n d’ESO i un cinquè grup anomenat E d’alumnat conflictiu i  
nouvingut amb el currículum adaptat. D’aquests cinc grups, les activitats pràctiques de la unitat 
només es realitzaran a dos dels grups. Si els resultats són bons, al curs següent es 
contemplarà la opció d’incloure-ho a la programació i s’aplicarà a tots els grups de 2n d’ESO.  
 
Els dos grups on es portaran a terme les activitats pràctiques d’aquesta unitat didàctica són el 
grup C i el grup D. El grup C està compost per 23 alumnes, 14 nois i 9 noies, aquest grup té 
una peculiaritat ja que hi ha quatre alumnes procedents de la USEE i això implica la generació 
de materials didàctics per atendre la diversitat, sobretot en activitats que es treballin 
individualment o en projectes grans. Hi ha un noi i una noia procedents de Sudamèrica que 
solen utilitzar el castellà per parlar amb els companys i professors perquè els hi és més fàcil 
expressar-se en aquesta llengua però entenen i parlen perfectament el català. També hi ha una 
noia procedent de Rússia que utilitza el català per comunicar-se amb els companys i professors 
i té poc domini del castellà.   
 
El grup D està format per  24 alumnes, 13 nois i 11 noies. En aquest grup hi ha un alumne que 
està en tràmits per entrar a la Unitat d’Escolarització Compartida perquè creuen que és el millor 
per al seu aprenentatge. Hi dues alumnes sud-americanes, una procedent d’Argentina i l’altre 
de Colòmbia però que viuen a Catalunya des de fa més de set anys, per tant han realitat 
l’educació primària en català i l’utilitzen per comunicar-se amb la resta de companys de la 
classe i els professors, a casa utilitzen el castellà. La resta del grup utilitza el català a l’escola i 
a casa. 
 
Els grups són força grans per a treballar tots junts les activitats pràctiques ja que només es 
disposa de dos kits per tant s’aprofitaran les anomenades hores B per treballar. Aquestes hores 
B consisteixen en desdoblar el grup i mentre una meitat de la classe està a l’aula de 
tecnologies l’altre meitat està fent classe d’una altre matèria.  
 

4.2. Espais i recursos del departament 
 
Els espais de que disposa el departament de Tecnologies i que s’utilitzaran per a treballar 
aquesta unitat didàctica són bàsicament tres. 
 
A l’aula ordinària s’hi desenvoluparan les classes de teoria. En aquesta aula, a part de les 
explicacions també s’hi realitzaran algunes de les activitats programades com poden ser debats 
o visionat de vídeos. 
 
A l’aula de tecnologies s’hi desenvoluparan totes les activitats pràctiques i projectes programats 
ja que en aquesta es disposen dels materials i eines necessàries per a una correcta realització. 
 
L’aula d’informàtica estarà a disposició de l’alumnat per buscar informació o treballar les 
activitats interactives del moodle en cas de no disposar del netbook. Sempre que l’alumnat 
tingui el seu ordinador es treballarà amb aquest. 
 
Els materials i recursos didàctics que s’utilitzaran segons l’espai ocupat seran els següents:  
 
A l’aula es treballarà amb l’educat 1x1. S’utilitzarà la pissarra digital per presentar tots els 
materials creats a la plataforma moodle. Els materials són bàsicament presentacions 
multimèdia i infografies. Es disposa de connexió a internet i ordinador individual amb el qual 
hauran de treballar les diferents activitats interactives. 
 



Materials didàctics per a la unitat d’Energies de 2n d’ESO 6 

A l’aula de tecnologies es treballarà amb tots els materials i eines que es tenen a l’abast i que 
són necessàries per al desenvolupament de les diferents pràctiques d’energies alternatives: 
plaques solars, ventiladors, kit de la casa sostenible, fustes, cargols, tornavisos, leds, 
bombetes, cables de connexió, etc. 
 
A més l’alumnat tindrà al seu abast material comú del centre: càmera fotogràfica digital, vídeo 
digital, etc. 
 

4.3. Unitat didàctica 
 
4.3.1. Ubicació de la unitat didàctica 

 
Aquesta unitat didàctica està ubicada dins de l’assignatura de Tecnologies de 2n d’ESO. A 
segon, la matèria de Tecnologies es divideix en tres grans blocs: Electricitat, Processos i 
transformacions i per últim les Tecnologies de la informació i la comunicació. A la taula següent 
es mostren els blocs desglossats en les unitats didàctiques i trimestres. Aquest desglossament 
correspon a la programació de 2n d’ESO per al curs 2010-2011. 
 
La unitat didàctica de Producció i consum d’energia es troba dins del bloc de Processos i 
transformacions i s’impartirà al final del segon trimestre.  
 
 

Seqüenciació de les unitats didàctiques  

UD Títol Sessions Trimestre 

1 L’electricitat (25%) 12 1r 

2 Corrent altern, motors elèctrics (25%) 11 1r 

3 Introducció a l’electrònica (15%) 8 2n 

4 Navegació per Internet i correu electrònic (15%) 6 2n 

5 Producció i consum d’energia (20%) 10 2n 

6 Documents multimèdia i eines de presentació (15%) 6 3r 

7 
El procés de transformació: les indústries tèxtils i alimentària 
(20%) 

9 3r 

8 La indústria a l'Alt Camp (15%) 8 3r 

Taula 1: Seqüenciació de les unitats didàctiques 
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De primer a tercer la matèria de Tecnologies té assignades 210 hores de les quals 140 són 
d’assignació global mínima, això significa que es destinaran un mínim de 70 hores a la matèria 
durant els primers tres cursos de la ESO. La distribució aproximada de les unitats durant el curs 
serà la següent: 
 
 

Unitats Sessions Set. Oct. Nov. Des. Gener  Febrer Març Abril Maig Juny 

1 12 6 6         

2 11  2 7 2       

 23           

3 8    5 3      

4 6     4 2     

5 10      4 6    

 24           

6 6       2 4   

7 9        3 6  

8 8         2 6 

 23           

TOTAL 70  

Taula 2: Distribució de les unitats didàctiques 

 
 

4.3.2. Metodologies de treball  
 
La idea és introduir el treball pràctic en aquesta unitat, fent de les classes teòriques un suport 
per desenvolupar les activitats que s’aniran plantejant. Es pretén presentar la unitat d’una forma 
engrescadora i atractiva i fer que l’aprenentatge sigui actiu, per això es procurarà que les 
activitats siguin atractives i variades i una manera de fer-ho és que siguin properes a la realitat 
de l’alumnat. 
 
Per a treballar les activitats pràctiques tan al taller com a l’aula es treballarà amb les següents 
metodologies: 
 
• L’Aprenentatge Basat en Problemes: L’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge ja 

que s’ha d’esforçar per resoldre un problema o dur a terme un projecte. Amb aquesta 
metodologia es pretén fomentar i afavorir la planificació i organització del temps i les tasques, 
l’aprenentatge autònom i les habilitats pel treball en grup.  

 
• El treball participatiu: L’alumnat ha d’obtenir els resultats i respostes a partir del que ells 

coneixen. Amb aquesta metodologia es vol que, a partir d’una pregunta plantejada pel 
professor, sigui el propi alumnat el que mitjançant la col·laboració amb els companys de grup 
o classe i els coneixements propis obtingui la resposta o resultat d’un treball o pregunta.  

 
• El treball cooperatiu: L’alumnat s’organitzarà en petits grups i treballaran conjuntament i de 

manera coordinada per resoldre les activitats o tasques plantejades i així aprofundir en el seu 
propi aprenentatge. Es pretén fomentar la comunicació, la planificació i organització del 
temps i la cohesió de l’alumnat. 

 
 
 



Materials didàctics per a la unitat d’Energies de 2n d’ESO 8 

L’alternança o combinació de totes aquestes metodologies tenen la finalitat de fomentar el 
treball en grup i així desenvolupar diferents habilitats de comunicació i organització, afavorir 
l’aprenentatge a partir de la pròpia experimentació fent a l’alumnat protagonista del seu 
aprenentatge, compartir coneixements i potenciar les habilitats dels alumnes. 
 
Gairebé totes les activitats es treballaran en grups, algunes en grups de 4 a 6 alumnes i altres 
en grups més reduïts de 2 o 3 alumnes. Els grups de treball no sempre seran els mateixos. 
S’intentarà treballar amb grups mixtes i heterogenis donant llibertat a l’alumnat per fer-los però 
sempre amb supervisió del professor. El que es pretén amb els grups heterogenis és aprofitar-
se de l‘aprenentatge entre companys. L’alumnat de la USEE treballarà amb la resta d’alumnat 
sempre que sigui possible. En els projectes, al ser una activitat de llarga durada i més 
complicada sempre es disposarà de material per atendre la diversitat i això comportarà que en 
alguns casos els grups siguin homogenis. 
 
Tenint en compte les metodologies que s’utilitzaran, la pràctica educativa de la unitat didàctica 
d’energies es realitzarà de la següent manera: 
 
Al començament de la unitat, s’informarà a l’alumnat com es treballarà, com se l’avaluarà i quin 
és el calendari previst d’activitats que podran trobar penjat a la taula informativa d’activitats del 
moodle. Seguidament es plantejarà un petit debat sobre l’energia, d’aquesta manera motivarem 
i implicarem a l’alumnat, a més ens servirà per avaluar el nivell de coneixements del tema.  
 
A les sessions a l’aula es dedicarà la primera part de la classe a exposar els continguts 
conceptuals amb presentacions, inforgrafies, etc, adequant els diferents recursos, als diferents 
estils d’aprenentatge del grup i de cadascun dels alumnes. En aquesta part s’implicarà a 
l’alumnat en tot moment, plantejant preguntes sobre el que s’està explicant. En la segona part 
de la classe i a l’aula taller es realitzaran diverses activitats per consolidar els nous 
coneixements. Aquestes activitats són: 
 
- Petites investigacions, l’alumnat ha de buscar informació, treballar sobre un tema seguint un 
guió pautat i omplir una fitxa o fer una presentació. 
- Utilització de les TIC: Activitats interactives del moodle 
- Dossier de treball amb preguntes sobre els conceptes treballats a classe 
- Petits experiments on es realitzaran pràctiques a l’aula de tecnologies amb el kit de la casa 
sostenible 
- Projectes a l’aula de tecnologies  
 
Alguna d’aquestes activitats seran no presencials i s’hauran de treballar a casa. 
 
Al final de la unitat es dedicarà una sessió per finalitzar i aclarir dubtes sobre activitats que no 
hagin quedat prou clares i s’avaluaran i repassaran els conceptes treballats de forma 
participativa a partir del joc de preguntes Energètics. 
 

4.3.3. Descripció de la unitat didàctica 
 
La unitat didàctica a impartir és la de Producció i consum d’energia de 2n d’ESO. En aquesta 
s’analitzen els principals processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts 
d’energia i es valora la utilització d’energies renovables, el seu aprofitament i la seva aplicació a 
l’habitatge. Totes les activitats que es duran a terme al taller estaran relacionades amb les 
energies alternatives i l’aprofitament energètic.  
 
La unitat didàctica tindrà una durada de 10 sessions d’una hora cada una. Les sessions 
combinaran les classes a l’aula ordinària i les classes a l’aula taller. 
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4.3.4. Programació de la unitat didàctica 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

2n ESO  10 hores 2n Trimestre 2n d’ESO Anna Sans 

ÀREES / MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 

Tecnologia UD5. Producció i consum d’energia  

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Enumerar i identificar les formes d’energia que 
utilitzem habitualment al nostre entorn 

Coneixement i interacció amb el món físic 
Social i ciutadana 

1 Definir què és energia, com es manifesta i quines son 
les fonts d’energia que utilitzem al nostre entorn 

2 Relacionar les fonts d’energia amb les centrals 
generadores que permeten obtenir energia elèctrica 

Classificar les centrals productores d’energia, i 
valorar la necessitat de fer servir fonts d’energia 
renovables 

Coneixement i interacció amb el món físic 
Social i ciutadana 

3 Classificar les energies renovables/no renovables, 
valorar la necessitat de fer-les servir 

4 Conèixer i entendre les diferents etapes d’una central i 
entendre els principis de funcionament 

Analitzar i descriure les etapes d’una central 
generadora i els processos que hi intervenen 

Coneixement i interacció amb el món físic 
Social i ciutadana 
Tractament de la informació i competència 
digital 

5 Conèixer i ubicar algunes centrals de Catalunya 

6 Identificar les diferents energies renovables Conèixer les energies renovables més 
importants a l’actualitat i com es poden aprofitar 
en un habitatge 

Coneixement i interacció amb el món físic 
Social i ciutadana  
Autonomia i iniciativa personal 
Competència matemàtica 

7 Conèixer i aplicar els mètodes d’aprofitament energètic 
de les energies renovables en un habitatge 

8 Saber què implica pel centre ser escola verda  

9 Cercar informació i analitzar-la per conèixer la vida útil 
d’un producte i el seu tractament de reciclatge 

Conèixer el projecte Escoles verdes i la 
implicació de la comunitat educativa en aquest 

Coneixement i interacció amb el món físic 
Social i ciutadana  
Autonomia i iniciativa personal 
Aprendre a aprendre 
Comunicativa lingüística i audiovisual 
Tractament de la informació i comp. digital 

10 Utilitzar els recursos multimèdia per exposar un treball  

11 Reflexionar i explicar diferents formes d’estalviar 
energia en usos quotidians 

Valorar la importància de l’estalvi energètic i la 
relació que té amb el medi ambient, així com el 
paper de l’energia en la vida quotidiana  

Coneixement i interacció amb el món físic 
Autonomia i iniciativa personal 
Social i ciutadana 
Aprendre a aprendre 
Matemàtica 

12 Realitzar càlculs de consum energètic d’un habitatge 
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CONTINGUTS 

• Coneixement del concepte d’energia i fonts d’energia 
• Anàlisi i descripció de les centrals productores d’energia: etapes i processos que intervenen 
• Classificació dels sistemes energètics en convencionals i alternatius 
• Valoració de l’impacte  social, visual i mediambiental de les centrals productores d’energia  
• Identificació i anàlisi de les diferents energies renovables. Avantatges i inconvenients. 
• Cerca de dades i informació sobre fonts i recursos energètics aplicables a l’habitatge 
• Anàlisi dels diferents recursos energètics que s’utilitzen en la vida diària, i reflexió sobre els diferents mecanismes d’estalvi energètic  
• Practicar l’estalvi i el reciclatge de materials a l’aula de tecnologia 
• Conèixer el projecte escoles verdes i les implicacions 

CONEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES  

Ciències Socials:  Localització geogràfica de centrals. Impacte ambiental. 
Ciències de la Naturalesa : Recursos naturals. Fonts d’energia. Efecte hivernacle. 
Amb totes les matèries:  Utilització dels recursos TIC. 

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I 
D’AVALUACIÓ 

     

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Materials 
Recursos 

Org. 
Social Aula  Temp

s 
Atenció 

Diversitat 
Act. 

Avaluació 
Criteris a 
avaluar 

Comunicació dels objectius de la unitat i dels criteris 
d’avaluació 

Moodle 
Grup - 
classe 

A1 15 min    

Activitat introductòria: Debat. Què és energia, quines 
fonts d’energia hi ha i quines fonts d’energia utilitzem al 
nostre dia a dia. 

Pissarra 
digital 

Grup - 
classe 

A1 25 min 
Activitat 
diferents 
nivells 

 (1,2,3) 

A
ct

iv
ita

ts
 in

ic
ia

ls
 

1 

Introducció a les diferents centrals productores. 

Pissarra 
digital: 
presentacions 
i infografies 

Grup - 
classe 

A1 20 min 

Moodle : 
Ordena la 
frase.Busca 
parelles 

Dossier 
d’activitats: 
de l’1 al 6   

(1,2,3) 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Materials 
Recursos 

Org. 
Social Aula  Temps Atenció 

Diversitat 
Act. 

Avaluació 
Criteris a 
avaluar 

Activitat 1: Que és escoles verdes? Investiguem pel 
centre!  

Ordinadors 
En grups  
 

30 min 
Activitat 
diferents 
nivells 

Fitxa 
Presentació 

(8,10) 
2 

Activitat 2: El cicle de vida d’un material de l’aula de 
tecnologies 

Objecte 
Fitxa 

En grups 

A2 
A3 

30 min 
Activitat 
diferents 
nivells 

Fitxa (8,9,10) 

Anàlisi del funcionament de les diferents centrals 
productores 

Pissarra 
digital: 
presentacions 
i infografies 

Grup-
classe 

A1 35 min 

Hot 
potatoes: 
Busca les 
parelles 

Dossier 
d’activitats: 
del 6 al 11. 
Activitat 
Residus 
nuclears 

(2,4,6) 

3 

Activitat 3: Mapa energètic de Catalunya 
 

Mapa de 
Catalunya 

En grups A1 25 min 
Activitat 
diferents 
nivells 

Fitxa (2,5) 

Visionat del vídeo de la casa sostenible [11]  Suport 
audiovisual 

Grup- 
classe  

A2 35 min   (6,7) 4 

Muntatge de la casa ecològica  
En grups  
 

A2 25 min  

Pràctiques 
amb 
energies 
alternatives 

(6,7) 

Identificació i anàlisi de les diferents energies 
renovables. Avantatges i inconvenients. 

Pissarra 
digital: 
presentacions 
i infografies 

Grup- 
classe A1 30 min 

Hot 
potatoes: 
Mots 
encreuats 

Dossier 
d’activitats: 
del 12 al 
17. 

(6,7) 

A
ct

iv
ita

ts
 d

e 
de

se
nv

ol
up

am
en

t 

5 

Posada en comú de les investigacions de l’alumnat 
sobre escoles verdes 

Presentacions En grups A1 30 min 
Activitat 
diferents 
nivells 

Exposició 
Posta en 
comú 

(8,9,10) 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Materials 
Recursos 

Org. 
Social Aula  Temps Atenció 

Diversitat 
Act. 

Avaluació 
Criteris a 
avaluar 

Pràctica 1: Refrigerem l’habitació 
Kit de la casa 
ecològica 
Fitxa 

En grups A2 40 min 
Activitat 
diferents 
nivells 

Fitxa  (3,6,7,11) 
6 

Activitat 4: Les plaques solars del centre Ordinador 
Fitxa 

En grups A2 20 min  Fitxa (6,7,8) 

Explicació sobre el consum responsable d’energia. 
Mètodes d’estalvi energètic 

Pissarra 
digital: 
presentacions  

Grup- 
classe 

A1 20 min 

Hot 
potatoes: 
Tria la 
resposta 
correcte 

Dossier 
d’activitats: 
del 18 al 24 

(11,12) 

7 

Activitat 5: Estalvi energètic a l’habitatge Fitxa 
En 
grups/ 
Individual 

A1 40 min 
Activitat 
Moodle 

Fitxa (11,12) 

Pràctica 2: Aigua calenta a l’habitatge: La dutxa solar 
Kit casa 
ecològica 
Fitxa 

En grups A2 30 min 
Activitat 
diferents 
nivells 

Fitxa  (3,6,7,11) A
ct

iv
ita

ts
 d

e 
de

se
nv

ol
up

am
en

t 

8 

Pràctica 3:  Il·luminem l’habitatge 
Kit casa 
ecològica 
Fitxa 

En grups A2 30 min 
Activitat 
diferents 
nivells 

Fitxa  (3,6,7,11) 

9 Què hem après: avaluar i repassar de forma 
participativa a classe què hem après a partir del joc de 
preguntes: Energètics. Finalització d’activitats que no 
hagin quedat prou clares. 

Pissarra 
digital 
Documentació 
generada 

En grups A1 1h 
Activitat 
diferents 
nivells 

Activitats de 
reforç i 
ampliació 
(voluntari) 

(1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10, 
11,12) 

A
ct

iv
ita

ts
 d

e 
sí

nt
es

i 

10 
Prova escrita d’avaluació   

Grup- 
classe 

A1 1h 
Aval. 
segons 
diversitat 

Prova final 
(1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10, 
11,12) 

Taula 3: Microprogramació  de la Unitat Didàctica d’Energies1  

                                                
1 A1: Aula ordinària; A2: Aula taller o aula de tecnologies; A3: Aula d’informàtica 
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4.3.5. Avaluació de la unitat didàctica 
 
Per fer l’avaluació es tindran en compte els conceptes assolits, els procediments adquirits i 
l’actitud mostrada. L’avaluació d’aquests ítems es fa de diferent forma, segons l’activitat a 
avaluar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Taula 4: Avaluació de la Unitat Didàctica d’Energies  

 
Les activitats de repàs/atenció a la diversitat només seran obligatòries per l’alumnat al qual van 
dirigides. Per a la resta d’alumnat són opcionals aquestes activitats i les d’ampliació. Si 
s’entreguen ajudaran a millorar la nota.  
 
La unitat d’Energies tindrà un pes del 20% del segon trimestre. 
 
La taula següent mostra més detalladament com s’avaluarà cada activitat: 
 

ACTIVITAT TIPUS ACTIVITAT COM S’AVALUA % 

Dossier d’activitats + 
activitats del Moodle 
obligatòries 

Individual S’avalua: 
- Activitats del dossier 

diàries i l’entrega al 
acabar la unitat 

- Activitats realitzades al 
moodle 

10% 

Activitat 1: Que és 
escoles verdes? 
Investiguem pel centre 

Grup S’avalua a partir de la fitxa i la 
presentació de cada grup.  

5% 

Activitat 2: El cicle de 
vida d’un material de 
l’aula de tecnologies 

Grup S’avalua a partir de la fitxa  5% 

Activitat 3: El mapa 
energètic de Catalunya 

En parelles S’avalua a partir de la fitxa 5% 

Activitat 4: Les plaques 
solars del centre 

Individual S’avalua a partir de la fitxa  5% 

Activitat 5: Estalvi 
energètic a l’habitatge 

En parelles / individual S’avalua a partir de la fitxa que 
conté una part grupal i una 
individual  

5% 

Pràctica 1: Refrigerem 
l’habitació 

Pràctica 2: Aigua 
calenta a l’habitatge: 
La dutxa solar 
Pràctica 3:  Il·luminem 
l’habitatge 

Grup S’avalua: 
- La fitxa individual 
- El muntatge de la pràctica 

del grup 
- El treball i actitud de cada 

membre del grup  

20% 

Taula 5: Avaluació de les activitats de la Unitat Didàctica d’Energies  

AVALUACIÓ DE LA UNITAT PERCENTATGE 

Activitats en grup,  exercicis 
individuals i dossier d’activitats 

55% 

Actitud 10% 

Proves objectives 35 % 
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El 10% corresponent a l’actitud es valora a partir de les classes teòriques i les classes a l’aula 
taller i contempla l’actitud individual i la mostrada en els treballs grupals. 
S’avaluarà a partir dels conceptes especificats en la rúbrica següent:  
 

AVALUACIÓ 
ACTITUD Molt bé  Bé  Regular Insuficient 

1. Assistència 
i participació 

L’alumne/a 
assisteix a les 
classes i 
participa 
activament en 
totes les 
activitats 

L’alumne/a 
assisteix a les 
classes però 
participa poc en 
les activitats 
proposades 

L’alumne/a 
assisteix a classe 
de tant en tant i 
participa molt poc 
en les activitats 
proposades 

L’alumne/a 
assisteix poc o 
gens a classe i  
no participa en 
les activitats 
proposades 

2. Motivació i 
interès per la 
matèria 

Està atent a les 
classes, sap de 
que s’està 
parlant, fa 
aportacions i 
pregunta sobre el 
tema. Treballa 
amb entusiasme.  

Està atent a les 
classes però a 
vegades es 
distreu.  
Fa poques 
aportacions. 
Treballa per sota 
del seu 
rendiment. 

Escolta i es 
distreu sovint. Fa 
poques 
aportacions i 
preguntes 

No escolta res, 
es dedica a 
molestar i a 
parlar amb els 
companys o a 
treballar altres 
matèries. Fa 
aportacions que 
no tenen res a 
veure 

3. Aportació 
dels materials 
necessaris 

Porta l’ordinador, 
les fitxes i el 
materials 
necessaris per 
treballar les 
activitats a 
classe 

Porta els 
materials però 
algunes vegades 
se’n deixa algun  

Porta el material 
de tant en tant i 
quan el porta 
l’utilitza en 
algunes ocasions 

No porta 
gairebé mai o 
mai cap tipus de 
material 

4. Realització 
de les 
diferents 
activitats 

Fa les activitats 
que es proposen 
a classe i 
entrega les 
activitats que es 
van demanant a 
temps. A més 
realitza les 
activitats 
voluntàries 

Fa les activitats 
que es proposen 
a classe i entrega 
gairebé totes les 
activitats que es 
van demanant a 
temps. 

Ha fet algunes 
activitats però no 
les entrega totes 
quan es 
demanen.  

No fa les 
activitats que es 
proposen a 
classe i no 
n’entrega cap 

5. 
Comportament  

Comportament 
correcte amb el 
professor i els 
companys. Ajuda 
als companys 
tant a l’aula com 
al taller 

Comportament 
correcte amb el 
professor i els 
companys. 

Comportament 
adequat però en 
moltes ocasions 
molesta als 
companys 

No té un bon 
comportament. 
Molesta i no té 
respecte pels 
companys ni 
professor 

6.Treball en 
grup 

Treballa 
cooperativament  
amb la resta de 
companys. Els 
ajuda i es deixa 
ajudar quan es 
necessari 

Treballa 
cooperativament  
amb la resta de 
companys però 
de forma 
superficial. 

Tot i que sap que 
vol dir treballar 
cooperativament, 
no l’aplica quasi 
mai i tendeix a 
ser individualista 

No entén el 
concepte de 
treball 
cooperatiu. No 
es comunica 
amb la resta del 
grup. 

Taula 6: Rúbrica d’avaluació d’actitud  
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El projecte es valora a part de la unitat didàctica  ja que normalment se’n realitzen un o dos per 
trimestre i valen el 50% de la nota final del trimestre. L’avaluació de cada projecte es farà de la 
següent forma:  
 

AVALUACIÓ DEL PROJECTE PERCENTATGE 
Autoavaluació: 
Cada alumne s’autoavaluarà en la implicació en el projecte, el grau de 
col·laboració amb els companys, l’ordre i neteja i el comportament a 
l’aula taller. 

10% 

Coavaluació: 
L’alumnat farà una coavalaució dels seus companys on s’avaluarà en la 
implicació en el projecte, el grau de col·laboració amb el grup, l’ordre i 
neteja i el comportament a l’aula taller. 

10% 

Avaluació per part del professor/a: 
-Planificació del projecte 
-Treball a l’aula 
-Comportament a l’aula 
-Col·laboració amb els companys 
-Ordre i neteja de l’aula 
-Aportació de materials i documents del projecte 
-Materials seleccionats en la construcció del projecte 
-Funcionament del projecte 

30% 

Avaluació per part del professor/a: 
Objecte final 

25% 

Avaluació per part del professor/a: 
Quadern de treball 

25% 

Taula 7: Avaluació del Projecte  

   
4.3.6. Les energies alternatives i aprofitament ene rgètic dins la unitat didàctica 

 
En aquesta unitat didàctica les energies alternatives es tracten a partir d’una vessant pràctica. 
El que es pretén és que l’alumnat conegui tots els tipus d’energies, les no renovables i les 
renovables i també les diferents centrals productores. Es farà especial èmfasi en les energies 
alternatives, sobretot en les que s’utilitzen actualment a moltes de les noves construccions.  

Per tractar el tema de les energies alternatives i l’aprofitament energètic primer es veurà que 
coneix l’alumnat d’aquestes energies i s’introduiran a partir de presentacions i infografies. Es 
tractaran els avantatges i inconvenients d’aquestes energies i de les seves instal·lacions i 
s’aprofundirà força en els mètodes d’aprofitament, sobretot en el seu aprofitament i 
instal·lacions destinades a l’habitatge. Per treballar aquest últim tema i apropar al màxim a 
l’alumnat a les energies alternatives i aprofitament energètic es realitzaran una sèrie 
d’experiments amb la casa sostenible, d’aquesta manera l’alumnat podrà veure a petita escala 
com són aquestes instal·lacions, quins avantatges ens proporcionen aquestes energies i quins 
mètodes de captació existeixen. També es parlarà del tema econòmic de les instal·lacions 
eòliques i solars a l’habitatge. 

4.4. Materials didàctics 
 
En aquest apartat s’inclou la programació de les activitats didàctiques elaborades per la unitat 
d’energies. Només s’han programat les activitats que van acompanyades de fitxes i que 
l’alumnat treballarà a classe. També s’ha fet la programació d’un projecte. 
 
No s’inclou la programació de les activitats que s’han de realitzar a casa com el dossier de 
treball i les activitats de moodle.   
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4.4.1. Petites investigacions 
 
Activitat 1: Què és escoles verdes?Investiguem pel centre! 
 
Plantejament: 
 
L’activitat vol apropar a l’alumnat al projecte Escoles Verdes per tal que el coneguin millor. Amb 
l’excusa de que el kit amb que treballaran l’han subministrat només a aquells centres que 
pertanyen al projecte s’introdueixen temes transversals relacionats amb la sostenibilitat.  
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Conèixer que és el projecte Escoles Verdes i com hi col·labora la comunitat educativa 
- Treballar  la creació de documents multimèdia 
- Treballar de forma cooperativa 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: Es treballa en grup, cada membre expressa les 
seves idees. Es treballa l’expressió escrita i oral, a partir de la fitxa i la presentació.  

 
Competències metodològiques: 
 

- Tractament de la informació i competència digital: Preparació i presentació d’un 
document multimèdia. 

- Competència d’ aprendre a aprendre: L’alumnat ha de buscar la informació als diferents 
espais del centre de tot allò que formi part del projecte Escoles Verdes. 

 
Competències personals: 
 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: Es treballa la recerca d’informació, han 
de saber buscar-la i seleccionar-la.  

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Coneixement dels 
diferents elements que participen al projecte Escoles Verdes i com podem col·laborar. 

- Competència social i ciutadana: Reflexionar sobre tot el que podem fer per ser més 
sostenibles. Comunicar-se, escoltar i prendre decisions consensuades.  

 
Organització: 
 
Aquesta activitat està pensada per treballar en grups de 2 a 4 alumnes de manera que treballin 
de forma participativa i cooperativa repartint la feina i aportant el que coneix cadascú. 
 
Guió de treball: 
 

1. Introducció de l’activitat 
2. Formació de grups 
3. Repartir les fitxes i les càmeres de fotos 
4. Inici de la cerca d’elements relacionats amb Escoles verdes per les instal·lacions del 

centre 
5. Creació d’un document de presentació 
6. Omplir la fitxa resum de l’activitat 
7. Presentació de l’activitat 
8. Debat amb el grup-classe  
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Temporització: 
 
L’activitat es realitzarà a les hores de taller on es treballa amb la meitat del grup. Està pensada 
per ser realitzada en 30 minuts, els 10 o 15 minuts inicials es faran les fotografies dels diferents 
espais del centre que formen part d’escoles verdes i els altres 15 minuts restants col·locaran 
les fotografies a mode de presentació amb les justificacions pertinents i ompliran la fitxa. La 
fitxa s’haurà d’entregar al finalitzar la classe. La presentació la podran acabar a casa ja que 
l’exposaran a la següent sessió amb tot el grup-classe i tindrà una durada màxima de 5 minuts 
per grup. 
 
Atenció a la diversitat: 
 
Aquesta és una activitat que es treballa en grups i és una bona manera que tot l’alumnat 
participi. 

La única diferència serà el criteri d’avaluació. L’objectiu de l’alumnat de la USEE és la 
integració dins del grup i la relació amb els companys/es. 
 
Avaluació de l’activitat: 
 
La nota de l’exercici equival a un 5% de l’avaluació final de la unitat. La nota serà grupal i en 
l’obtenció d’aquesta es tindran en compte els següents aspectes:   
 

- La participació de cada membre del grup en l’activitat 
- La relació amb la resta de companys de grup 
- El contingut de la presentació 
- L’exposició oral i justificació del tema tractat 
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Activitat 2: El cicle de vida d’un objecte o materi al de l’aula de tecnologies 
 
Plantejament: 
 
Aprofitant que es treballa el tema d’Escoles Verdes, s’aprofitarà per introduir un altre concepte 
transversal, el reciclatge a l’aula de tecnologies. L’alumnat haurà de seleccionar materials o 
objectes que s’utilitzen a l’aula de tecnologies. Aquests materials poden ser primeres matèries 
(fustes, plàstic,etc), o materials utilitzats (ampolles, safates de pòrex, oueres, etc). D’aquest 
material n’estudiaran el cicle de vida on hauran de proposar com es pot reutilitzar o com s’ha 
de reciclar un cop ja és inservible. 
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Saber com s’ha de dur a terme el reciclatge dels diferents materials, concretament els 
que s’utilitzen a l’aula de tecnologies. 

- Prendre consciència en la reutilització els materials i amb el medi ambient. 
- Fer un ús racional dels materials de l’aula de tecnologies, no malgastar-lo. 
- Proposar idees per reutilitzar materials a l’aula de tecnologies 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: Es treballa en grup, els components del grup han 
d’exposar les seves idees i propostes i escoltar la resta del grup.  

-  
Competències metodològiques: 
 

- Tractament de la informació i competència digital: L’alumnat ha de buscar la informació 
del cicle de vida d’un material, quins materials el componen, d’on provenen i com s’han 
de reciclar o reutilitzar. Han de saber buscar i seleccionar aquesta informació. 

- Competència d’ aprendre a aprendre: Han d’aprendre a treballar amb el material que 
se’ls proporciona a l’aula i n’han de fer un bon ús i reciclatge. 

 
Competències personals: 
 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: Han de fer propostes de com reutilitzar 
un material aportant idees i solucions. 

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Coneixement dels 
mètodes de reciclatge i recursos que es destinen en l’elaboració d’un producte. 

- Competència social i ciutadana: Reflexionar sobre el que podem fer per al medi 
ambient a partir del reciclatge. Comunicar-se i escoltar els membres del grup. 

 
Organització: 
 
Aquesta activitat està pensada per treballar en grups de 3 o 4 alumnes de manera que treballin 
cooperativament i siguin capaços de repartir la feina i prendre decisions conjuntament. 
 
Guió de treball: 
 

1. Introducció de l’activitat 
2. Repartir les fitxes 
3. Escollir un objecte o producte 
4. Buscar informació 
5. Completar la fitxa 
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Temporització: 
 
L’activitat es realitzarà a les hores de taller on es treballa amb la meitat del grup. Està pensada 
per ser realitzada en 30 minuts. Els 5 o 10 minuts inicials serviran per decidir amb els membres 
del grup quin material o objecte s’escull per fer l’anàlisi. Tindran entre 20 i 25 minuts per 
organitzar-se i omplir la fitxa. En cas que no s’acabi d’omplir la fitxa, s’haurà d’acabar a casa i 
entregar-la a la següent sessió.  
 
Atenció a la diversitat: 
 
Al ser una activitat que es treballa en grup i es vol que treballin cooperativament, la pot realitzar 
tot l’alumnat. Per a l’alumnat de la USEE és una manera de relacionar-se amb els 
companys/es. 
 
Avaluació de l’activitat: 
 
La nota de l’exercici equival a un 5% de l’avaluació final de la unitat. La nota serà grupal i en 
l’obtenció d’aquesta es tindran en compte els següents aspectes:   
 

- La participació de cada membre del grup en l’activitat 
- La relació amb els companys de grup 
- La informació seleccionada per omplir la fitxa 
- Les idees proposades sobre la reutilització de materials a l’aula 
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Activitat 3: Mapa energètic de Catalunya 
 
 
Plantejament: 
 
Es vol que l’alumnat conegui algunes de les centrals productores que hi ha a Catalunya, per 
això, sobre un mapa de Catalunya s’hauran de situar les centrals elèctriques convencionals 
més importants, tot indicant la població, el tipus de central i la potència. En aquest mateix mapa 
també es situaran el principals parcs eòlics del camp de Tarragona i les terres de Lleida. 
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Saber on es produeix l’energia a Catalunya 
- Conèixer diferents centrals productores ubicades a Catalunya 
- Saber en quins llocs de Catalunya s’ubiquen i perquè 
- Despertar la curiositat per la unitat didàctica 
- Reflexionar sobre l’impacte mediambiental de les centrals productores d’energia 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: S’han de comunicar entre els components del 
grup per a treballar el que se’ls demana. 

 
Competències metodològiques: 
 

- Tractament de la informació i competència digital: L’alumnat ha de buscar la informació 
sobre les centrals productores a Catalunya a diferents suports que poden ser digitals o 
impresos i han de seleccionar aquella informació que se’ls demana.  

- Competència d’ aprendre a aprendre: Han d’aprendre a treballar amb tots els mètodes 
de cerca que se’ls proporcionen, internet, llibres, revistes,etc. 

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Coneixement de les 
diferents centrals productores d’energia a Catalunya. Com afecta la construcció 
d’aquestes centrals al medi ambient.  

- Competència social i ciutadana: Reflexionar sobre la quantitat de centrals productores 
d’electricitat que es necessiten per abastir la societat actual, i sobre el consum 
responsable. 

 
 
Organització: 
 
Aquesta activitat es treballarà a l’aula ordinària per això els grups seran aleatoris i s’aprofitarà 
la manera com estan asseguts a classe realitzant l’activitat en parelles. Al estar tot l’alumnat en 
una mateixa classe es podran fer aportacions que seran compartides amb els diferents grups. 
 
Guió de treball: 
 

1. Introducció de l’activitat 
2. Repartir les fitxes 
3. Buscar informació 
4. Completar la fitxa 
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Temporització: 
 
L’activitat es realitzarà a l’aula ordinària. Primer s’explicarà una mica el funcionament de 
diverses centrals i s’introduiran una mica les centrals productores a Catalunya per tal de donar 
pistes a l’alumnat per treballar l’activitat. Un cop feta la teoria disposaran de 25-30 minuts per 
buscar la informació i omplir la fitxa. En cas que no s’acabi d’omplir la fitxa, s’haurà d’acabar a 
casa i entregar-la a la següent sessió.  
 
Atenció a la diversitat: 
 
Al ser una activitat que es treballa en grup la pot realitzar tot l’alumnat. Per a l’alumnat de la 
USEE és una manera de relacionar-se amb els companys/es. 
 
Avaluació de l’activitat: 
 
La nota de l’exercici equival a un 5% de l’avaluació final de la unitat. La nota serà individual i en 
l’obtenció d’aquesta es tindran en compte els següents aspectes:   
 

- La participació de l’alumnat 
- La relació amb el company/a de grup 
- La informació seleccionada per omplir la fitxa 
- La presentació de la fitxa 
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Activitat 4: Les plaques solars del centre 
 
 
Plantejament: 
 
El centre disposa d’una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a la producció 
d’electricitat. Aquesta instal·lació està connectada a la web de l’ICAEN i permet fer un 
seguiment de les dades sobre la captació solar en temps real. L’alumnat observarà l’activitat de 
les plaques solars del centre per conèixer quins factors es tenen en compte i com influeixen en 
la producció d’electricitat.  
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Familiaritzar-se amb l’energia solar 
- Sensibilitzar-se sobre la producció i ús de les energies netes i renovables 
- Conscienciar-se de l’estalvi energètic 
- Saber fer una lectura de dades de les plaques solars fotovoltaiques 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: Es treballa la cerca d’informació, lectura de 
dades i expressió escrita.   

Competències metodològiques: 
 

- Tractament de la informació i competència digital: L’alumnat ha de buscar la informació 
a la web, fer-ne una lectura i seleccionar les dades necessàries per completar la fitxa. 

- Competència matemàtica: A partir de la lectura de dades, cal que les analitzin i plasmin 
la informació en un gràfic. 

- Competència d’ aprendre a aprendre: Han d’aprendre a treballar amb materials de la 
xarxa. 

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Coneixement dels 
mètodes de producció d’electricitat amb energies netes i del seu aprofitament  a casa i 
a l’escola. 

- Competència social i ciutadana: Reflexionar sobre l’ús de les energies netes i 
renovables en la nostra vida quotidiana. 

 
Organització: 
 
Aquesta és una activitat individual a realitzar a casa.  
 
Guió de treball: 
 

1. Introducció de l’activitat amb una visita a les plaques solars del centre 
2. Repartir les fitxes 
3. Mostrar a l’alumnat el link de connexió i un exemple 
4. Resolució de dubtes 
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Temporització: 
 
L’activitat es realitzarà a casa però s’introduirà a l’aula de tecnologies amb el grup partit. Primer 
es  farà una pràctica amb la casa ecològica i els últims  20 minuts s’introduirà l’activitat de les 
plaques solars, realitzant una visita de 5 a 10 minuts a les plaques solars del centre perquè 
l’alumnat pugui veure com són, quantes n’hi ha i on estan ubicades. 
 
Atenció a la diversitat: 
 
Per tal d’atendre la diversitat, es prepararà una fitxa més pautada on hi hagi la informació 
seleccionada i s’hagin de basar més en les dades de la fitxa i no tant en la lectura de les dades 
de la web.2   

Avaluació de l’activitat: 
 
La nota de l’exercici equival a un 5% de l’avaluació final de la unitat. La nota serà individual i en 
l’obtenció d’aquesta es tindran en compte els següents aspectes:   
 

- La presentació de la fitxa 
- Les reflexions de l’alumnat en les qüestions plantejades 
- La lectura de dades i la seva interpretació 
- La representació de les dades obtingudes 

 
En les activitats d’atenció a la diversitat s’aplicarà el mètode d’avaluació més adequat. 

                                                
2 Veure fitxa a l’annex: Activitat 4a. Les plaques solars del centre. 
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Activitat 5: Estalvi energètic a l’habitatge 
 
Plantejament: 
 
Amb aquesta activitat es vol conscienciar a l’alumnat de la despesa energètica de la societat 
actual. De tota l’energia que consumim, una gran part es desaprofita degut al mal ús que en 
fem, per això, a través d’aquesta activitat es pretén que reflexionin i coneguin mètodes d’estalvi 
energètic que ells poden aplicar.  
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Aprendre mètodes d’estalvi energètic domèstic  
- Valorar l’impacte de l‘obtenció d’electricitat sobre el medi ambient 
- Prendre consciencia de la quantitat d’energia que gastem a través dels 

electrodomèstics 
- Aprendre a calcular l’energia consumida dels diferents elements d’una llar 
- Conèixer les unitats de mesura del consum energètic 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: S’han de comunicar amb la resta de grup i a més 
es plantegen una sèrie de qüestions on s’han d’expressar per escrit. 

 
Competències metodològiques: 
 

- Competència matemàtica: Es treballen resolucions matemàtiques sobre consum 
energètic. 

- Competència d’ aprendre a aprendre: Han d’exposar les seves opinions sobre l’estalvi 
energètic i extreure’n conclusions.  

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Es tracten aspectes de la 
seva vida quotidiana. 

- Competència social i ciutadana: L’alumnat ha de conèixer les aplicacions de 
l’electricitat en el seu dia a dia i adoptar una actitud responsable en el consum 
energètic. 

 
Organització: 
 
Aquesta activitat es treballarà a l’aula ordinària per això els grups seran aleatoris i s’aprofitarà 
la manera com estan asseguts a classe realitzant l’activitat en parelles on faran un comparatiu 
del consum energètic de les dues cases. La última pregunta serà individual. 
 
Guió de treball: 
 

1. Introducció de l’activitat 
2. Repartir les fitxes 
3. Realitzar els càlculs que es demanen 
4. Completar la fitxa 
5. Debat 
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Temporització: 
 
L’activitat es treballarà després de parlar una mica sobre l’estalvi energètic amb el grup-classe. 
Es disposaran de 30 minuts per fer la primera part de la fitxa i de 10 minuts per posar les idees 
en comú amb tot el grup i fer una mica de debat sobre el tema. La última pregunta l’hauran de 
desenvolupar a casa i entregar la fitxa completa el següent dia de classe. 
 
Atenció a la diversitat: 
 
La part que es treballa en grup la pot realitzar tot l’alumnat ja que es vol que treballin 
cooperativament. Per a la part individual s’ha realitzat una activitat d’atenció a la diversitat al 
moodle. 
Per a l’alumnat de la USEE s’ha cregut més idoni treballar només l’activitat d’atenció a la 
diversitat del moodle en grups. 3 
 
Avaluació de l’activitat: 
 
La nota de l’exercici equival a un 5% de l’avaluació final de la unitat. La nota serà individual i en 
l’obtenció d’aquesta es tindran en compte els següents aspectes: 
 

- La presentació de la fitxa 
- Les reflexions de l’alumnat en les qüestions plantejades 
- La participació en el debat 
- La relació amb el company/a de treball 
- Propostes d’estalvi energètic a casa 

 
En les activitats d’atenció a la diversitat s’aplicarà el mètode d’avaluació més adequat. 

                                                
3 Veure annex: Activitat 5a. Estalvi Energètic 
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4.4.2. Petits experiments: Aprofitem l’energia amb la casa sostenible 
 
Pràctica 1: Refrigerem l’habitació 
 
Plantejament: 
 
Aquesta activitat té força pes dins de la unitat ja que es treballa al taller experimentalment. Es 
pretén que l’alumnat treballi amb les tres metodologies proposades, treball participatiu, 
col·laboratiu i ABP, ja que a partir de tot el que ells coneixen i cooperant amb els companys/es 
de grup han de solucionar el problema que se’ls planteja. El tema que es tractarà i al que es vol 
fer especial èmfasi en aquesta unitat didàctica són les energies alternatives i el seu 
aprofitament concretament a l’habitatge per això, en aquesta primera pràctica hauran de 
simular un aire condicionat alimentat amb plaques solars fotovoltaiques que permeti refrigerar 
l’habitació d’una casa.  
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Treballar l’ABP 
- Treballar cooperativament en grups de treball reduïts 
- Aplicar els coneixements adquirits sobre energies alternatives i aprofitament energètic 
- Familiaritzar-se amb l’energia solar fotovoltaica i el les possibilitats que ofereix el kit de 

la casa sostenible 
- Idear un mètode de refrigeració que funcioni amb energia solar fotovoltaica 
- Aprendre a fer muntatges amb diferents components de l’aula de tecnologies 
- Conèixer el vocabulari de la unitat didàctica 
- Conèixer el funcionament d’una placa solar fotovoltaica 
- Reflexionar sobre la importància d’utilitzar energies netes 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: Es treballa en grup, expressant les diferents 
idees, fent propostes i escoltant a la resta de grup. 

 
Competències metodològiques: 
 

- Tractament de la informació i competència digital: L’alumnat aprèn de forma autònoma 
amb el guió que se’ls proporciona a la fitxa, aquesta informació s’ha d’interpretar per 
poder realitzar el muntatge que se’ls demana. 

- Competència matemàtica: L’alumnat ha de realitzar petits càlculs de la instal·lació solar 
fotovoltaica. A més ha de prendre dades de temperatura i representar-les en un gràfic. 

- Competència d’aprendre a aprendre: L’alumnat ha d’aprendre a treballar amb el 
material que se’ls proporciona. Es tracta de pensar com fer el muntatge amb aquest 
material i fer que funcioni. Aprenen de forma autònoma a través de l’experimentació. 

 
Competències personals: 
 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: L’alumne ha de proposar idees i 
solucions als diferents problemes que sorgeixin durant la pràctica. 

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Coneixement dels 
mètodes de captació d’energia i producció d’electricitat. 

- Competència social i ciutadana: Adoptar una actitud responsable en el consum 
energètic. Aprendre a treballar en grup, comunicar-se i escoltar per prendre decisions 
conjuntes.  
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Organització: 
 
Aquesta activitat es treballarà amb el grup partit durant les sessions de taller i està pensada per 
treballar en grups reduïts de 3 o 4 alumnes, de manera que treballin cooperativament i siguin 
capaços de repartir la feina i prendre decisions conjuntament.  
 
Guió de treball: 
 

1. Introducció de l’activitat 
2. Repartir la fitxa de treball 
3. Muntatge de la pràctica 
4. Experimentació i presa de dades 
5. Completar la fitxa 
6. Comentar els dubtes sobre la pràctica i la fitxa 

 
Temporització: 
 
Es disposaran de 40 minuts per fer el muntatge de la pràctica i completar la fitxa. En aquests 
40 minuts l’alumnat haurà d’anar prenent dades de la temperatura a mesura que passa el 
temps. Un cop acabada la pràctica es resoldran dubtes que hagin sorgit a l’hora de completar 
la fitxa.  
 
Atenció a la diversitat: 
 
Aquesta és una activitat que es treballa en grups i és una bona manera que tot l’alumnat 
participi. 

L’alumnat de la USEE també hi participarà ja que l’objectiu és que s’integrin dins del grup i 
treballin amb els mateixos materials que la resta de companys/es.  
 
Per a l’alumnat d’atenció a la diversitat s’aplicarà el mètode d’avaluació més adequat.  
 
Avaluació de l’activitat: 
 
Aquesta pràctica, juntament amb les altres dues que es realitzaran amb la casa sostenible 
valen el 20% de la nota final de la unitat didàctica d’Energies. Aquesta nota serà grupal i es 
tindran en compte els següents aspectes:  
 

- La presentació de la fitxa 
- Les reflexions de l’alumnat en les qüestions plantejades 
- El muntatge de la pràctica 
- La participació de cada membre del grup 
- La relació amb els companys/es de treball 
- El comportament a l’aula  
- Les solucions adoptades en cas que hagin sorgit problemes 
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Pràctica 2: Aigua calenta a l’habitatge: La dutxa s olar 
 
Plantejament: 
 
Aquesta activitat, igual que la pràctica 1 té força pes dins de la unitat ja que es treballa al taller 
experimentalment. Es pretén que l’alumnat treballi amb les tres metodologies proposades, 
treball participatiu, col·laboratiu i ABP, ja que a partir de tot el que ells coneixen i cooperant 
amb els companys/es de grup han de solucionar el problema que se’ls planteja. En aquesta 
segona pràctica es tractarà l’aprofitament de la radiació solar i l’alumnat haurà de simular una 
placa solar tèrmica per proveir l’habitatge d’aigua calenta. Un cop feta la instal·lació hauran de 
dissenyar una dutxa que es proveirà de l’aigua escalfada.  
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Treballar l’ABP 
- Treballar cooperativament en grups de treball reduïts 
- Aplicar els coneixements adquirits sobre energies alternatives i aprofitament energètic 
- Familiaritzar-se amb l’energia solar tèrmica  
- Idear un mètode de captació solar que simuli una placa solar tèrmica 
- Aprendre a fer muntatges amb diferents components de l’aula de tecnologies 
- Conèixer el vocabulari de la unitat didàctica 
- Reflexionar sobre la importància d’utilitzar energies netes 
- Conèixer el desenvolupament de l’aprofitament de l’energia solar tèrmica 
- Conèixer el funcionament i els components d’una placa solar tèrmica 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: Es treballa en grup, expressant les diferents 
idees, fent propostes i escoltant a la resta de grup. 

 
Competències metodològiques: 
 

- Tractament de la informació i competència digital: L’alumnat aprèn de forma autònoma 
amb el guió que se’ls proporciona a la fitxa, aquesta informació s’ha d’interpretar per 
poder realitzar el muntatge que se’ls demana. 

- Competència matemàtica: L’alumnat ha de prendre dades de la temperatura de l’aigua 
a l’interior de la placa solar tèrmica i reprsentar-les en un gràfic. 

- Competència d’aprendre a aprendre: L’alumnat ha d’aprendre a treballar amb el 
material que se’ls proporciona. Es tracta de pensar com fer el muntatge amb aquest 
material i fer que funcioni. Aprenen de forma autònoma a través de l’experimentació. 

 
Competències personals: 
 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: L’alumne ha de proposar idees i 
solucions en el muntatge de la placa solar tèrmica i la dutxa. 

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Coneixement dels 
mètodes de captació d’energia i producció d’aigua calenta a l’habitatge. 

- Competència social i ciutadana: Adoptar una actitud responsable en el consum 
energètic. Aprendre a treballar en grup, comunicar-se i escoltar per prendre decisions 
conjuntes.  
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Organització: 
 
Aquesta activitat es treballarà amb el grup partit durant les sessions de taller i està pensada per 
treballar en grups reduïts de 3 o 4 alumnes, de manera que treballin cooperativament i siguin 
capaços de repartir la feina i prendre decisions conjuntament.  
 
Guió de treball: 
 

1. Introducció de l’activitat 
2. Repartir la fitxa de treball 
3. Muntatge de la pràctica 
4. Experimentació i presa de dades 
5. Completar la fitxa 
6. Comentar els dubtes sobre la pràctica i la fitxa 

 
Temporització: 
 
Es disposaran de 30 minuts per fer el muntatge de la pràctica i completar la fitxa. En aquests 
30 minuts l’alumnat haurà de prendre la temperatura inicial i la temperatura final a que es troba 
l’aigua després d’estar exposada al sol i un cop surt per la dutxa dissenyada. Un cop acabada 
la pràctica es resoldran dubtes que hagin sorgit a l’hora de completar la fitxa.  
 
Atenció a la diversitat: 
 
Aquesta és una activitat que es treballa en grups i és una bona manera que tot l’alumnat 
participi. 

L’alumnat de la USEE també hi participarà ja que l’objectiu és que s’integrin dins del grup i 
treballin amb els mateixos materials que la resta de companys/es.  
 
Per a l’alumnat d’atenció a la diversitat s’aplicarà el mètode d’avaluació més adequat.  
 
Avaluació de l’activitat: 
 
Aquesta pràctica, juntament amb les altres dues que es realitzaran amb la casa sostenible 
valen el 20% de la nota final de la unitat didàctica d’Energies. Aquesta nota serà grupal i es 
tindran en compte els següents aspectes:  
 

- La presentació de la fitxa 
- Les reflexions de l’alumnat en les qüestions plantejades 
- El muntatge de la pràctica 
- La participació de cada membre del grup 
- La relació amb els companys/es de treball 
- El comportament a l’aula  
- Les solucions adoptades  
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Pràctica 3: Il·luminem l’habitatge 
 
Plantejament: 
 
Aquesta activitat, igual que la pràctica 1 i 2 té força pes dins de la unitat ja que es treballa al 
taller experimentalment. Es pretén que l’alumnat treballi amb les tres metodologies proposades, 
treball participatiu, col·laboratiu i ABP, ja que a partir de tot el que ells coneixen i cooperant 
amb els companys/es de grup han de solucionar el problema que se’ls planteja. En aquesta 
tercera pràctica l’alumnat haurà de dissenyar una instal·lació elèctrica per il·luminar la casa que 
s’alimenti de l’energia produïda a través d’una instal·lació solar fotovoltaica instal·lada a la 
teulada de la casa sostenible.  
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Treballar l’ABP 
- Treballar cooperativament en grups de treball reduïts 
- Aplicar els coneixements adquirits sobre energies alternatives i aprofitament energètic 
- Conèixer l’energia solar fotovoltaica i el seu aprofitament per produir energia elèctrica. 
- Dissenyar una instal·lació per il·luminar l’habitatge que funcioni amb energia solar 
- Aprendre a fer muntatges amb diferents components de l’aula de tecnologies 
- Conèixer el vocabulari de la unitat didàctica 
- Reflexionar sobre la importància d’utilitzar energies netes 
- Conèixer el funcionament d’una placa solar fotovoltaica 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: Es treballa en grup, expressant les diferents 
idees, fent propostes i escoltant a la resta de grup. 

 
Competències metodològiques: 
 

- Tractament de la informació i competència digital: L’alumnat aprèn de forma autònoma 
amb el guió que se’ls proporciona a la fitxa, aquesta informació s’ha d’interpretar per 
poder realitzar el muntatge que se’ls demana. 

- Competència matemàtica: L’alumnat ha de realitzar petits càlculs de la instal·lació solar 
fotovoltaica i les bombetes o leds que podrà abastir la instal·lació muntada. 

- Competència d’aprendre a aprendre: L’alumnat ha d’aprendre a treballar amb el 
material que se’ls proporciona. Es tracta de pensar com fer el muntatge amb aquest 
material i fer que funcioni. Aprenen de forma autònoma a través de l’experimentació. 

 
Competències personals: 
 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: L’alumne ha de proposar idees en el 
muntatge i solucions als diferents problemes que sorgeixin durant la pràctica. 

 
Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Coneixement dels 
mètodes de captació d’energia i producció d’electricitat. 

- Competència social i ciutadana: Adoptar una actitud responsable en el consum 
energètic. Aprendre a treballar en grup, comunicar-se i escoltar per prendre decisions 
conjuntes.  
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Organització: 
 
Aquesta activitat es treballarà amb el grup partit durant les sessions de taller i està pensada per 
treballar en grups reduïts de 3 o 4 alumnes, de manera que treballin cooperativament i siguin 
capaços de repartir la feina i prendre decisions conjuntament.  
 
Guió de treball: 
 

1. Introducció de l’activitat 
2. Repartir la fitxa de treball 
3. Muntatge de la pràctica 
4. Experimentació i presa de dades 
5. Completar la fitxa 
6. Comentar els dubtes sobre la pràctica i la fitxa 

 
Temporització: 
 
Es disposaran de 30 minuts per fer el muntatge de la pràctica i completar la fitxa. En aquests 
30 minuts l’alumnat haurà de muntar el circuit elèctric per il·luminar una bombeta o led i la 
instal·lació fotovoltaica del qual s’alimentarà aquest punt de llum. Un cop acabada la pràctica es 
resoldran dubtes que hagin sorgit a l’hora de completar la fitxa. 
 
Atenció a la diversitat: 
 
Aquesta és una activitat que es treballa en grups i és una bona manera que tot l’alumnat 
participi. 

L’alumnat de la USEE també hi participarà ja que l’objectiu és que s’integrin dins del grup i 
treballin amb els mateixos materials que la resta de companys/es.  
 
Per a l’alumnat d’atenció a la diversitat s’aplicarà el mètode d’avaluació més adequat.  
 
Avaluació de l’activitat: 
 
Aquesta pràctica, juntament amb les altres dues que es realitzaran amb la casa sostenible 
valen el 20% de la nota final de la unitat didàctica d’Energies. Aquesta nota serà grupal i es 
tindran en compte els següents aspectes:  
 

- La presentació de la fitxa 
- Les reflexions de l’alumnat en les qüestions plantejades 
- El muntatge de la pràctica 
- La participació de cada membre del grup 
- La relació amb els companys/es de treball 
- El comportament a l’aula  
- Les solucions adoptades  
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4.4.3. Projecte: La joguina solar 
 
Plantejament: 
 
Aquesta activitat és la més significativa de totes les proposades ja que agrupa tot el que s’ha 
anat treballant a la unitat didàctica. Es treballarà amb la metodologia ABP i el treball cooperatiu. 
A partir d’un problema plantejat inicialment l’alumnat haurà de buscar solucions, per això cal 
que treballin en grup i cada membre aporti les seves idees. La idea es introduir a l’alumnat al 
projecte tècnic a partir d’un projecte amb energies alternatives, en aquest cas una joguina que 
funcioni amb energia solar. 
 
L’alumnat ha de dissenyar la seva joguina solar seguint un guió de treball d’un projecte tècnic. 
El projecte estarà pautat, s’indicarà quina és la joguina que han de fer i els materials que es 
poden utilitzar. Si l’alumnat té alguna idea diferent i és viable s’intentarà dur a terme sempre 
que guardi relació amb el projecte plantejat.   
 
Objectius de l’activitat: 
 

- Familiaritzar-se amb el projecte tècnic i les seves fases seguint el guió 
- Treballar l’ABP 
- Treballar cooperativament en grup  
- Aprendre a repartir les tasques i organitzar-se 
- Dissenyar una joguina que funcioni amb energia solar  
- Ser capaç de fer un croquis 
- Construir una joguina solar amb els materials de que es disposa 
- Fer un ús racional dels materials  
- Ser capaç de rectificar el disseny en cas que es necessiti 
- Saber avaluar el projecte  
- Proposar solucions i millores 

 
Competències bàsiques: 
 
Competències comunicatives: 
 

- Competència lingüística i audiovisual: Es treballa en grup, l’alumnat ha d’exposar les 
seves idees i fer propostes. A partir del diàleg entre els membres del grup i dels 
dissenys aportats s’escollirà la millor solució.  

- Competència artística i cultural: Es treballa el disseny de la joguina. L’alumnat ha 
d’escollir els material i elaborar el seu propi disseny essent creatiu i innovador.  

 
Competències metodològiques: 
 

- Tractament de la informació i competència digital: L’alumnat aprèn de forma autònoma 
amb la informació que es facilita dossier de treball. Per veure com pot ser i com 
funcionarà la seva joguina hauran de buscar exemples de projectes semblants a la 
xarxa, als llibres de tecnologia que hi ha al departament o recórrer a projectes d’altres 
anys d’una temàtica semblant a la que es treballa en aquest projecte. Per tant, han 
d’aprendre a buscar la informació i escollir la que més els interessi. 

- Competència matemàtica: L’alumnat ha de saber la quantitat de material o peces 
utilitzades i fer un càlcul aproximat del cost del projecte.  

- Competència d’aprendre a aprendre: L’alumnat ha d’aprendre a treballar amb el 
material que se li proporciona. Es tracta d’elaborar la joguina amb les peces que hi ha 
disponibles. Aprenen a partir de la pròpia experimentació.  

 
Competències personals: 
 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: L’alumnat ha d’aportar les seves idees 
dins el grup i ha de proposar solucions als problemes que sorgeixin.  
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Competències específiques per conviure i habitar el món: 
 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Reflexionar sobre el 
reciclatge i la reutilització, fer un ús responsable dels recursos i realitzar un consum 
racional de materials. 

- Competència social i ciutadana: L’alumnat s’ha d’organitzar per treballar, ha de 
proposar i explicar que vol fer i com ho vol fer i prendre decisions juntament amb la 
resta del grup i fer-se responsable d’aquests, això afavoreix a la cohesió del grup.  

 
Organització: 
 
El projecte es treballarà amb el grup partit durant les sessions de taller i està pensat per 
treballar en grups reduïts de 2, 3 o 4 alumnes, de manera que treballin cooperativament i siguin 
capaços de repartir la feina, organitzar les tasques i el temps i prendre decisions conjuntament.  
 
Guió de treball i temporització 
 
L’alumnat haurà de seguir el següent guió de treball on s’inclou una temporització aproximada 
de les diferents tasques del projecte a seguir a l’aula taller: 
 
 
SESSIÓ DURADA TASQUES A DESENVOLUPAR 

15 min Introducció amb una presentació a: Què és el projecte tècnic? 

20 min 

Presentació del projecte 
- Què volem construir , perquè ho volem construir (context) 
- Presentacions que pot tenir (introducció a les dos joguines 

proposades) 
- Materials disponibles  
- Quines eines serien necessàries  
- Com es treballarà, individualment o en grup? Perquè? 1 

25 min 

- Formació dels grups de treball. El professor/a farà els grups. 
- Repartiment del guió de treball 
- Explicació dels aspectes globals del guió de treball: Perquè fem dos 

joguines diferents?  
- Concreció de la temporització del projecte: Que s’haurà d’entregar, 

de quant de temps es disposa per fer-lo, quin dia s’ha d’entregar 
- Criteris d’avaluació 
- Començar a treballar el quadern de treball. 

30 min 

Col·locació per grups.  
- Definir l’espai de treball del grup durant la realització del projecte. 
- Assignació de reposables de material, eines i ordre i neteja.  
- Indicar l’espai reservat a cada grup per emmagatzemar el seu 

projecte i material. 2 

30 min 

- Treballar el dossier de treball, selecció de materials, croquis 
- Posta en comú i decisió del disseny a realitzar 
- Omplir el diari d’aula 
- Completar els apartats corresponents del dossier de treball 

3 1 h 

- Fer inventari de tots els material, assegurar-se que els hem reunit 
tots per poder començar el muntatge 

- Programar les fases de muntatge 
- Repartició de tasques 
- Inici del muntatge del projecte (estructura) 
- Omplir el diari d’aula 
- Completar els apartats corresponents del dossier de treball 
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SESSIÓ DURADA TASQUES A DESENVOLUPAR 

4 1 h 

- Com portem el projecte? 
- Revisió del dossier de treball 
- Posada en comú amb tots els companys/es per resoldre dubtes 
- Continuació del muntatge (estructura + sistema de transmissió) 
- Completar els apartats corresponents del dossier de treball 
- Omplir el diari d’aula 

5 1h 

- Continuació del muntatge (sistema de transmissió + cablejat + 
panells fotovoltaics)  

- Seguiment i supervisió de la feina dels alumnes.  
- Omplir el diari d’aula 
- Completar els apartats corresponents del dossier de treball 

6 1h 

- Finalització del muntatge (cablejat + panells fotovoltaics)  
- Seguiment i supervisió de la feina dels alumnes.  
- Test de la joguina per saber si funciona 
- Millores i/o modificacions 
- Acabats de pintura 
- Omplir el diari d’aula 
- Completar els apartats corresponents del dossier de treball 
Es recorda als alumnes que la propera sessió de taller és la última 
Presa de notes de la professora/or per fer l’avaluació 

7 1h 
Sessió per acabar el dossier de treball, fer els últims acabats i millores a 
la joguina solar. Entrega del projecte i el dossier de treball 

 
Atenció a la diversitat: 
 
Es una activitat destinada a tot l’alumnat ja que es treballa cooperativament i es vol que tot 
l’alumnat s’integri en el grup i treballin amb el mateix material. 
 
Per atendre la diversitat i per a l’alumnat de la USEE s’ha preparat un projecte amb les 
mateixes característiques però més senzill i més pautat.4  
 
Per atendre la diversitat d’alumnat amb altes capacitats es proposaran diferents millores al 
projecte com per exemple il·luminació, funcionament amb energia solar i eòlica,etc.  
 
Avaluació de l’activitat: 
 
Els projecte té un pes del 50% en la nota final del trimestre. Aquest projecte tindrà una nota 
individual i una nota de grup. A més l’alumnat participarà en la seva avaluació i haurà de 
realitzar una autoavaluació i una coavaluació posant nota als seus companys/es de grup. Al 
posar la nota del projecte es tindran en compte els següents aspectes:5 
 

- Planificació del projecte  
- Materials seleccionats en la construcció del projecte 
- Repartiment i organització de tasques i temps 
- Treball a l’aula 
- Portar el diari d’aula al dia 
- Comportament a l’aula 
- Col·laboració amb els companys 
- Ordre i neteja de l’aula 
- Aportació de materials i documents del projecte 
- Funcionament del projecte 
- Disseny del projecte 
- Objecte final 
- Quadern de treball 

                                                
4 Veure annex: Projecte. Es mostren el dossier de treball dels dos projectes proposats 
5 Informació detallada: 4.3.5. Avaluació de la unitat didàctica. Taula 7: Avaluació del Projecte  
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5. Resultats 
 
No s’han pogut avaluar totes les activitats dissenyades ja que no totes s’han pogut dur a terme 
perquè es va seguir la programació que la tutora va creure més idònia. La programació 
presentada en aquest document conserva algunes de les activitats que es van posar en 
pràctica amb l’alumnat, les altres es van proposar però finalment no es van realitzar. Les 
activitats relacionades amb el projecte Escoles Verdes i el reciclatge no s’han realitzat, només 
se’n va parlar quan es va presentar el kit amb que es va treballar. El projecte trimestral 
relacionat amb energies alternatives tampoc s’ha pogut dur a terme perquè ja tenien un 
projecte programat des de l’inici de curs. Els que si que s’ha fet han estat les altres activitats i 
les tres pràctiques amb la casa sostenible. Els resultats obtinguts de les activitats treballades 
han esta els següents:  
 
• Motivació i interès de l’alumnat en totes les activitats pràctiques al taller 
 
• Participació en les activitats en grup d’alumnat que normalment no fa les activitats 

individuals ni participa a classe 
 
• Molta disposició de l’alumnat a treballar amb grup  
 
• Facilitat d’adaptació i comprensió de l’alumnat de la USEE al treball en grup 
 
• Millora en les notes obtingudes per alumnat que normalment no aprova 
 
• Més atenció en les explicacions si es fan amb infografies que si es realitzen amb   

presentacions multimèdia 
 

Per avaluar la unitat també s’ha volgut implicar a l’alumnat i al finalitzar la unitat didàctica 
d’Energies se’ls ha passat una petita enquesta per tal de veure quines coses es poden millorar 
o es poden introduir de cara al curs que ve. Els resultats obtinguts de les seves respostes són 
els següents: 
 
1. Què trobeu a faltar en aquesta unitat didàctica? 
 
En aquesta pregunta se’ls donaven quatre opcions, els resultats obtinguts es mostren al gràfic 
següent: 
 
 

0%
17%

19%

64%

Més explicacions

Més pràctiques amb la casa
sostenible

Un projecte amb energies
alternatives

Una visita a una central
productora d'energia

 
 
Dels 47 alumnes enquestats, un 64% (30 alumnes) han trobat a faltar una visita a una central 
productora d’energia, la majoria ha comentat que la central que els agradaria visitar és una 
central nuclear o un parc eòlic. Un 19% (9 alumnes) creu que ha faltat fer algun projecte tècnic 
relacionat amb les energies alternatives i un 17% (8 alumnes) hagués volgut fer més pràctiques 
amb el kit de la casa sostenible. De tots els alumnes enquestats, cap a trobat a faltar més 
explicacions. 
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2. De l’aspecte teòric, què milloraries de la unitat d’energies? 
 
L’alumnat tenia quatre opcions possibles: 
 
 

46%

28%

13%

13%
Presentacions més
resumides

Més infografies per a les
explicacions

Prendre apunts enlloc de
tenir les presentacions

Fer més activitats via moodle

 
 
 
Dels 47 alumnes enquestats, un 46% (22 alumnes) preferirien que les presentacions fossin 
més resumides. Un 28% (13 alumnes) prefereixen més infografies en les explicacions 
substituint així les presentacions. Hi ha un 13% (6 alumnes) que prefereix prendre els seus 
propis apunts enlloc d’estudiar de les presentacions. Finalment un 13% (6 alumnes) els 
agradaria fer més activitats a través del moodle a part de les fitxes.  
 
 
3. Creus que algunes de les coses que s’han explicat són útils a la teva vida quotidiana? 
Perquè? 
 
Aquesta pregunta era una pregunta oberta i tots han coincidit en que el que s’ha explicat és útil 
en la vida quotidiana, en el raonament de la resposta, el més contestat ha estat el següent:  
 

a. Perquè cada dia fem servir l’energia 
b. Per millorar en com estalvio energia 
c. Per saber com aprofitar les energies renovables 
d. Per saber d’on prové l’energia que consumim. 

 
 
4. Què és el que més t’ha agradat i el que menys? Perquè? 
 
La majoria de l’alumnat coincideix en les respostes essent les pràctiques al taller amb la casa 
sostenible el que més els ha agradat perquè han treballat amb els companys, han pogut 
manipular el material, experimentant i posant en pràctica exemples reals a petita escala. Les 
hores d’explicacions teòriques és el que menys els ha agradat perquè en alguns casos se’ls 
feien massa llargues i s’explicaven massa coses.  
També comenten que els han agradat les activitats del moodle d’atenció a la diversitat i el joc 
final de repàs de la unitat perquè és una bona manera de repassar i fer memòria de tot el que 
s’ha explicat. 
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6. Conclusions 
 
Després del temps dedicat a provar experiments amb la casa sostenible  i a elaborar els 
diferents materials, ha estat molt satisfactori poder dur a terme la unitat didàctica i algunes de 
les activitats dissenyades. De tot aquest procés en podem destacar les següents conclusions. 
 
En les unitats didàctiques molt teòriques és positiu alternar diferents metodologies per tal que 
l’aprenentatge de l’alumnat sigui més amè i per a poder captar la seva atenció en tot moment. 
Per aconseguir-ho, cal conèixer la diversitat de l’alumnat i trobar la metodologia que millor s’hi 
adapta.  
  
D’altra banda, les activitats didàctiques enfocades a un aprenentatge de tipus pràctic solen ser 
claus per a motivar i fer participar a l’alumnat, ja que d’aquesta manera ell mateix esdevé el 
centre del seu aprenentatge. A més, penso que l’encert en el tipus d’activitats planificades i la 
manera d’enfocar-les i treballar-les també influeix en l’èxit i l’interès de l’alumnat per a aprendre 
i participar a l’aula. 
  
Des del meu punt de vista, el treball cooperatiu i participatiu en petit grup també afavoreix la 
participació de l’alumnat i la millora de la comunicació. Per a l’alumnat pot resultar més senzill 
expressar-se i aportar les seves idees en petits grups que no pas en un grup gran. 
  
L’esforç i el temps invertit en l’elaboració de tots aquests materials didàctics no és temps 
perdut, sinó que les activitats es poden aprofitar per als següents cursos, incorporant noves 
activitats o millorant-les i adaptant-les. 
  
Penso que he fet una bona cerca de materials i he aprofitat tots els recursos que he tingut al 
meu abast per a elaborar totes aquestes activitats didàctiques, a través de les quals he pogut 
aplicar moltes continguts treballats en les diferents assignatures del màster. 
 
De les assignatures d’Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia I i II he aplicat els 
coneixements adquirits sobre programacions per competències bàsiques i metodologies 
d’ensenyament-aprenentatge. Un altre aspecte que també m’ha ajudat força en l’elaboració de 
les fitxes de treball per a l’alumnat han estat els treballs realitzats en aquestes assignatures, on 
es van elaborar materials didàctics per a la construcció d’un tangram i una unitat didàctica 
completa.   
 
Amb la realització d’aquests activitats s’ha aconseguit treballar les energies alternatives i el seu 
aprofitament a l’habitatge des d’una vessant pràctica, com es va plantejar inicialment.  
 
Les condicions del centre no han permès dur a terme totes les activitats plantejades però, 
aportaran un valor afegit al Departament de Tecnologies que es planteja ampliar i seguir 
treballant amb aquestes activitats el curs següent.  
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Vull agrair a totes aquelles persones que han fet possible el màster de formació del professorat 
i sobretot el desenvolupament d’aquest Treball Final de Màster. 
 
Primer de tot al director d’aquest treball,  Ignacio de Corral, pel seu suport i interès a l’hora 
d’ajudar-me, revisar i comentar els diferents aspectes que s’han anat treballant i millorant al 
llarg de tot el treball. 
 
I a la meva tutora del pràcticum i al professorat del Departament de Tecnologies del centre de 
pràctiques per haver-me posat tots els recursos del centre a l’abast, per haver-me ajudat en la 
programació i preparació dels materials didàctics de la unitat d’Energies i per oferir-me la 
possibilitat d’explicar una unitat didàctica sencera a l’alumnat i dur a terme algunes de les 
activitats plantejades amb ells.  
 
A tots ells moltes gràcies. 
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