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Annex 1.-  Programació unitat didáctica aplicant el cicle reflexiu. 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR  PROFESSOR/A 
4t ESO 10 h + 1h examen + 1h 

d’avaluació de resultats. 
3r trimestre 2010-2011 

 
Javier Barón Baena 

MATÈRIA TÍTOL  UD 
Tecnologia Electrònica Digital.  
OBJECTIUS D'APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D'AVALUACIÓ 
Conèixer el sistema de numeració binari. Competència matemàtica. 1 Identificar el sistema de numeració binari i els seus usos. 
Saber canviar del sistema de numeració binari al 
decimal i l'inrevés. 

Tractament de la informació. 
Competència matemàtica. 

2 Realitzar càlculs de canvis de base numèrica. 
3 Conèixer el codi BCD. Realitzar càlculs de canvis bàsics 

de decimal a BCD o bé de BCD a decimal. 
Saber fer operacions aritmètiques senzilles amb 
números binaris. 

Competència matemàtica. 4 Realitzar operacions aritmètiques senzilles amb números 
binaris. 

Conèixer les funcions bàsiques de l´àlgebra de 
Boole i les portes lògiques bàsiques (OR, AND, 
NOT, NAND, NOR). 

Competència comunicativa lingüística. 
Competència artística. 
Competència matemàtica. 
Tractament de la informació. 
 

5 Interpretació de la representació elèctrica i electrònica de 
les portes lògiques bàsiques: MIL/ASA i CEI/DIN 

6 Conèixer la representació elèctrica de les portes lògiques 
bàsiques (AND, OR, NOT, NAND i NOR). 

7 Conèixer les taules de la veritat de les portes lògiques 
bàsiques. 

Conèixer components físics bàsics dins 
l´electrònica digital (displays, circuits integrats) i 
equivalències entre nivells lògics i tensions 
elèctriques. 

Tractament de la informació. 
Competència d'aprendre a aprendre. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
Competència en el coneixement i interacció amb el món 
físic. 
Competència comunicativa lingüística. 

8 Conèixer el component display i el seu funcionament. 
9 Conèixer el component circuit integrat com l´element 

que inclou les portes lògiques bàsiques per fer 
muntatges. 

10 Conèixer  l´equivalència entre els nivells lògics “1” i 
“0”i els nivells de tensió 5V i 0V. 

Omplir una taula de la veritat en relació a un 
enunciat concret, obtenint les funcions lògiques i 
els circuits digitals corresponents. 

Competència comunicativa lingüística. 
Tractament de la informació. 
Competència d'aprendre a aprendre. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
Competència en el coneixement i interacció amb el món 
físic. 
Competència artística. 

11 Obtenir taules de veritat a partir d´un enunciat. 
12 Obtenir funcions lògiques a partir de la taula de la 

veritat. “Minterms” i “Maxterms”. 
13 Obtenir circuits lògics (digitals) a partir de funcions 

lògiques. 
14 Obtenir la taula de la veritat a partir d´una funció lògica 

o bé a partir d´un circuit lògic. 
Aprendre a simplificar una funció lògica pel 
mètode de Karnaugh. 

Tractament de la informació. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
Competència artística. 

15 Simplificar una funció lògica mitjançant el mètode de 
Karnaugh. 

Implementació de circuits amb portes  NAND. Tractament de la informació. 
Competència d'aprendre a aprendre. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 

16 Conèixer la primera i segona lleis de Morgan. 

17 Realitzar circuits amb només portes NAND. 
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Utilitzar simuladors de circuits electrònics. Tractament de la informació i competència digital. 
Competència d'aprendre a aprendre. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
Competència artística. 
Competència en el coneixement i interacció amb el món 
físic. 

18 Simular circuits electrònics digitals amb el software 
“Crocodile”. 
 
 

CONTINGUTS 
� El sistema de numeració binari. 
� Canvis de base numèrica: decimal a binari i de binari a decimal. Codi BCD. 
� L'àlgebra de Boole, funcions lògiques i portes bàsiques. 
� Obtenció de taules de la veritat i de funcions lògiques que realitzen una operació determinada. 
� Obtenció de circuits lògics. 
� Simplificació d'una funció lògica pel mètode de Karnaugh. 
� Optimització de circuits lògics. 
� Els simuladors informàtics. 
� Simulació de circuits digitals. 
� Circuits integrats utilitzats en electrònica digital. 
� Altres components de l´electrònica digital com el display de 7 segments i els descodificadors. 
 
En vermell s’han marcat els continguts i objectius d’aprenentatge suprimits en el desenvolupament real de la unitat. 
 
METODOLOGIA, SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA I TEMPORALITZACIÓ 
En color verd :  Deures de caire individual 
En color groc :  Activitats i deures de caire grupal (metodologia ABP) 
Activitats de classe on cal la preparació i connexió prèvia del canó i l’ordinador 
Activitats de classe on l’alumnat ha de treballar amb l’ordinador i el software de simulació “Crocodile” 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 

RECURSOS 
ORG. 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

ACTIV. 
AVAL.   

INICIALS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Passar llista. 
 
-Comunicació dels objectius d'aquesta unitat i 
dels criteris d'avaluació. 
 
-Presentació treball ABP. Plantejament del 
problema i creació de grups de treball. 
 
-Continguts: Sistemes de numeració. Canvis de 
sistemes de numeració. Operacions. Codi BCD. 
 
-Deures per a casa (I). 
 

-Llistat d’alumnes. 
 
-Canó i ordinador. 
 
 
-Canó i ordinador. 
-Omplir full dels grups. 
 
-Apunts + annex 1. 
 
 
-Ex.1, pàg2 + Ex. 1, 2, 
3 i 4 de l’annex 2 

Tot el grup 
 
Tot el grup 
 
 
 
Grups petits 
 
Tot el grup. 
 
 
Individual. 
 

5' 
 

10’ 
 
 
 

10’ 
 

30’ 
 
 

5’ + 
Treball a 

 
 
 
 
 
 

Homogeneitat dels 
grups. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1, 2, 3 i 4 
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Avaluació sessió 1: 
-Ha faltat explicar “Canvis de sistema de 
numeració”. Per aquest motiu no he pogut 
enviar els deures “Ex.1 i 2 de l’annex 2”. 
-Es marca el dia de l’examen tipus test de la 
unitat. Serà a la sessió 10. 

 
 

 
 

casa. 
 

DESENVOLUPAMENT 2 -Passar llista. 
 
-Revisió i correcció de deures individuals (I) 
del dia anterior. 
 
-Continguts: Portes lògiques AND, OR, NOT, 
NAND i NOR. Circuits integrats amb portes 
lògiques. Nivells lògics i nivells de tensió. 
Canvis de sistemes de numeració 
 
-Deures individuals per a casa (II). 
 
 
 
 
- Activitat grupal (I). 
 
 
 
Avaluació sessió 2: 
-S’explica “Canvis de sistema de numeració” 
pendent de la sessió 1. 
-S’afegeixen els deures Ex. 1, 2 de l’annex 2. 
pendents d’enviar a la sessió 1. 
-No s’han explicat els Circuits integrats amb 
portes lògiques. 
 

-Llistat d’alumnes. 
 
-Revisió individual de 8 
alumnes aleatòriament. 
 
-Apunts + annex 1. 
Canó i ordinador. 
 
 
-Ex.4 pàg.5 + Ex.1 
pàg.13 + Ex.5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 i 12 de l’annex 
2 + Ex. 1, 2 de l’annex 
2. 
 
-Recerca d’informació. 
Ex. Annex 4. 

Tot el grup. 
 
Individual. 
 
 
Tot el grup. 
 
 
 
Individual. 
 
 
 
 
Grups petits 

5' 
 

15’ 
 
 

30’ 
 
 
 

5’ + 
Treball a 

casa. 
 
 

5’ + 
Treball  
a casa 

 
 

 
 
Correcció a la 
pissarra per part 
d’alumnes  avançats. 
 
 
 
 

 
 
 
 

5, 6, 7, 9 
i 10 

 
 
 

3 Passar llista. 
 
-Recollir activitat grupal (I). 
 
 
-Treball amb el simulador de circuits 

-Llistat d’alumnes. 
 
-Dossier en paper. 
 
 
-Exercicis 1, 2, 3, 6 i 7. 

Tot el grup. 
 
Grups petits 
 
 
Individual 

5' 
 

Durant la 
classe 

 
50’ 

 
 
Interacció  amb un 
membre del grup (A). 
 
Activitats de síntesi 

 
 
 

18 
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“Crocodrile” 
 
 
-Entrega activitat grupal (II). 
 
 
 
 
Avaluació sessió 3: 
-Queden pendents els exercicis 4, 5, 6 i 7. 
Molts alumnes no arriben a acabar tots els de 
síntesi. Cal emprar bastant  temps explicant 
com construir els circuits amb el simluador 
“Crocodile”. 
 

-Exercici 4. 
-Exercici 5. 
 
-Exercici: Taula de la 
veritat del segment 
assignat. 
 

Individual 
Individual 
 
Grups petits 

 
 
 

5’+ Treball 
a casa. 

Activitat de reforç. 
Activitat d’ampliació. 
 
Assignació de  treball 
als grups segons grau 
de dificultat i nivell 
del grup. 
 
 

4 Passar llista. 
 
-Entrega activitat grupal corregida (I). 
Consultes i aclaracions. 
 
-Revisió i correcció de deures individuals (II) 
del dia anterior. Circuits integrats amb portes 
lògiques. 
 
 
-Activitat grupal (II). 
 
 
-Deures per a casa (III). 
 
 
Avaluació sessió 4: 
-S’explica la part de Circuits integrats amb 
portes lògiques. Va quedar pendent a la sessió 
2. 
-l’Entrega de l’activitat grupal (I) corregida es 
farà a la sessió 5 ja que alguns encara no 
l’havien entregat per diferents motius. 
-Es revisen els deures a tots i no a 8 com estava 
indicat prèviament. 
-En lloc dels deures Exercicis de taules de 

-Llistat d’alumnes. 
 
-Dossier en paper. 
 
 
-Revisió individual de 8 
alumnes aleatòriament. 
 
 
-Correcció a la pissarra 
de l’activitat (II). 
 
-Exercicis de taules de 
veritat. Ex 3, pàg5; Ex 
6, pàg6. 
 
 

Tot el grup. 
 
Grups petits 
 
 
Individual. 
 
 
 
Grups petits 
 
 
Individuals 

5’ 
 

10’ 
 
 

15’ 
 
 
 

25’ 
 
 

5’ + 
Treball a 

casa 

 
 
 
 
 
Correcció a la 
pissarra per part 
d’alumnes  avançats 
 
Correcció amb un 
membre del grup (B) 

 
 
 
 

8, 11   
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veritat. Ex 3, pàg5; Ex 6, pàg6. s’envia només 
l’exercici 7, pàg.9 (només taula de veritat). 
-Resten per corregir encara els exercicis 1 i 2 
de l’annex 2 i els ex. 4, pàg.5 i ex.1, pàg 13 
 
 

5 Passar llista. 
 
Revisió i correcció de deures individuals (III) . 
Revisió i correcció dels exercicis pendents: els 
exercicis 1 i 2 de l’annex 2 i els ex. 4, pàg.5 i 
ex.1, pàg 13 
 
Continguts: Taules de veritat, funcions lògiques 
i circuits lògics. 
 
-Entrega activitat grupal corregida (I). 
Consultes i aclaracions. 
 
-Deures per a casa (IV). 
 
 
Avaluació sessió 5: 
-Els continguts d’aquesta sessió no s’arriben a 
explicar. Només s’expliquen taules de veritat. 
La resta es passa a les sessions 6 i 7. 
-Els deures per a casa es modifiquen. Cal fer 
les taules de veritat dels exercicis 2 i 3, pàg.15. 
-Es demana una sessió més al tutor de 
pràctiques per desenvolupar i consolidar 
aquesta unitat didàctica. Es retrasa en una 
sessió la data de l’examen. 

-Llistat d’alumnes. 
 
-Revisió individual de 8 
alumnes aleatòriament. 
 
 
 
-Apunts + annex 1. 
 
 
-Dossier en paper. 
 
 
-Ex.2 pàg.13, ex.13, 14, 
15, 16, 17 i 18 de 
l’annex 2. 
 
 

Tot el grup. 
 
Individual. 
 
 
 
 
Individual. 
 
 
Grups petits 
 

5’ 
 

20’ 
 
 
 
 

20’ 
 
 

10’ 
 
 

5’ + 
Treball a 

casa. 

 
 
Correcció a la 
pissarra per part 
d’alumnes  avançats 
 

 
 
 

11, 12, 
13 i 14 

6 Passar llista. 
 
Continguts: Taules de veritat, funcions lògiques 
i circuits lògics (I). 
 
-Treball amb el simulador de circuits  
“Crocodrile” 
 
 

-Llistat d’alumnes. 
 
-Apunts + annex 1. 
 
 
-Revisió exercicis 1, 2, 
3, 6 i 7. 
-Exercici 5. 
-Exercici 8. 

Tot el grup. 
 
Tot el grup. 
 
 
Individual 
 
Individual 
Individual 

5' 
 

15’ 
 
 

35’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Activitat de repàs. 
 
Activitat de síntesi 
Activitat de reforç. 

 
 
 

18 
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-Activitat grupal (III). 
 
 
Avaluació sessió 6: 
-S’acaben les activitats 1,2,3,6 i 7 i s’expliquen 
les conclusions a omplir en el dossier sense 
entrar en fer les activitats 5, 8 i 9. Prefereixo 
arribar a uns mínims ben consolidats. 
Es comencen a explicar com extreure funcions 
lògiques a partir d’una taula de veritat. 

-Exercici 9.  
 
-Exercici: Funció lógica 
i circuit lògic del 
segment assignat. 
 

Individual 
 
Grups petits 
 

 
 

5’ + 
Treball a 

casa. 
 

Activitat d’ampliació. 
 

7 Passar llista. 
 
Revisió i correcció de deures individuals (IV). 
 
Continguts: Funcions lògiques i circuits lògics 
(II). 
 
Continguts: Optimització de Circuits. 
Simplificació de funcions lògiques (I). 
(Karnaugh). 
 
-Deures per a casa (V). 
 
Avaluació sessió 7: 
-Es torna a repassar com extreure funcions 
lògiques d’una taula de veritat i com es 
representen els circuits lògics. 
-L’optimització de circuits pel mètode de 
Karnaugh no s’explica. Pren la decisió de no 
incloure exercicis d’aquesta part a l’exàmen 
tipus test de la unitat didàctica. La raó es que 
els alumnes troben moltes dificultats per 
entendre l’obtenció de funcions i circuits lògics 
i considero que cal insistir en aquest tema i 
dedicar més temps per resoldre nous exemples. 
També es suprimeix dels contiguts de la unitat 
les lleis de Morgan i la construcció de circuits 
només amb portes lògiques NAND. 
 

-Llistat d’alumnes. 
 
-Revisió individual a 
tots. 
 
-Apunts + annex 1. 
 
-Apunts i classe 
magistral. 
 
 
-Ex.13, 14, 15, 16 de 
l’annex 2. 

Tot el grup. 
 
Individual. 
 
 
Tot el grup. 
 
Tot el grup 
 
 
 
Individual. 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

20’ 
 

20’ 
 
 
 

5’ + 
Treball a 

casa. 

 
 
Correcció a la 
pissarra per part del 
professor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

15, 16 i 
17. 
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8 -Passar llista.  
 
-Recollir activitat grupal (III). 
 
 
-Revisió i correcció de deures individuals (V). 
 
 
Continguts: Optimització de Circuits. 
Simplificació de funcions lògiques (II). 
(Karnaugh). 
 
-Deures per a casa (VI). 
 
 
 
 
Avaluació sessió 8: 
-Se substitueix la part d’optimització de circuits 
per tornar a repasar exemples d’obtenció de 
funcions lògiques a partir de la taula de veritat i 
la’obtenció de circuits lògics. 
-Es suprimeixen els deures per a casa ex.17, 18, 
19 i 20 de l’annex 2. De l’exercici 7, pàg 9 
només es demana la funció lògica i el circuit 
lògic sense realitzar cap simplificació. 

-Llistat de l’alumnat. 
 
-Dossier en paper. 
 
 
-Revisió individual a 
tots. 
 
-Apunts i classe 
magistral. 
 
 
-Ex.17, 18, 19, 20 de 
l’annex 2 + Ex.7, pàg.9 
(funció desprès de 
simplificar per 
Karnaugh + circuit) 

Tot el grup. 
 
Grups petits 
 
 
Individual. 
 
 
Tot el grup 
 
 
 
Individual. 
 

5' 
 

5’ 
 
 

15’ 
 
 

30’ 
 
 
 

5’ + 
Treball a 

casa. 

 
 
Interacció amb un 
membre del grup (C) 
 
Correcció a la 
pissarra per part del 
professor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SÍNTESI 
 
 

9 Passar llista. 
 
-Entrega activitat grupal corregida (III). 
Consultes i aclaracions. 
 
-Activitat grupal (IV). Treball amb el simulador 
de circuits  “Crocodrile” 
 
-Activitat grupal (V) 
 
 
 
Avaluació sessió 9: 
-Es suprimeix la activitat grupal (V) al no 
explicar l’optimitzación de circuits pel mètode 

-Llistat de l’alumnat. 
 
-Dossier en paper. 
 
 
-Provar funcionament 
dels circuits per grups. 
 
-Exercici: Simplificar 
funció i redibuix del  
circuit lògic optimitzat. 
 

Tot el grup. 
 
Grups petits 
 
 
Grups petits 
 
 
Grups petits 
 

5' 
 

10’ 
 
 

40’ 
 
 

5’ + 
Treball a 

casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat  d’ampliació 

 
 
 
 

18 
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de Karnaugh. Tampoc entrarà a l’exàmen. 
 

10 Passar llista. 
 
-Recollir activitat grupal (V). 
 
 
Revisió i correcció de deures individuals (VI). 
 
 
Indicacions sobre l’examen de l’assignatura, 
resolució de dubtes i repàs de conceptes bàsics. 
 
Avaluació sessió 10: 
-Activitat grupal (V) suprimida. No cal recollir-
la. 
-Modificació dels temps dedicat al repàs sobre 
l’exàmen de la unitat incrementant-lo, mentre 
es redueix el temps dedicat a la correcció dels 
deures individuals (VI). 
 

Llistat de l’alumnat. 
 
-Dossier en paper. 
 
 
-Revisió individual a tot 
l’alumnat. 
 
-Classe magistral amb 
participació de 
l’alumnat. 
 

Tot el grup. 
 
Grups petits 
 
 
Individual. 
 
 
Tot el grup 

5' 
 

5’ 
 
 

15’ 
 
 

40’ 
 

 
 
Interacció amb un 
membre del grup (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tots 

11 Passar llista 
 
Recollir dossiers unitat didàctica de l’alumnat. 
Exercicis individuals fets a classe i exercicis 
amb simulador Crocodile. 
 
Inici control assignatura 
 
Recollir exàmens. 
 
Avaluació sessió 11: 
-La correcció dels dossiers es realitza fora de 
classe. A l’examen no hi ha temps per poder 
fer-ho, ja que cal respondre moltes dubtes. 
-L’examen tipus test ha hagut de ser modificat 
respecte al que estava ja fet des de la primera 
sessió de la unitat. S’han suprimir els exercicis 
relacionats amb la part de simplificació de 
circuits pel mètode de Karnaugh. 

-Llistat de l’alumnat. 
 
-Entrega en paper. 
 
 
 
-Enunciats en paper. 
 
-Enunciats en paper 
contestats per l’alumnat 
 

Tot el grup 
 
Tot el grup 
 
 
 
Tot el grup 
 
Tot el grup 

5’ 
 

Correcció 
a classe 

 
 

50’ 
 

5’ 

 
 
 
 
 
 
Preguntes multi nivell  
en atenció a la 
diversitat. 

 
 
 
 

Tots 
excepte 
el 18. 

12 Passar llista. -Llistat de l’alumnat Tot el grup 5’   
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-Entrega activitat grupal corregida (V). 
Consultes i aclaracions. 
 
Entrega de nota de l’activitat grupal  (IV).  
 
Es presenta a l’alumnat l’activitat ABP 
finalitzada.  
 
Entrega d’exàmens corregits i comunicació de 
la nota final. Atenció de dubtes generals. 
 
Classe magistral orientant a l’alumnat con 
funciona la simplificació de funcions lògiques 
pel mètode de Karmaugh. No entra a l’examen. 
 
Qüestionari d’avaluació de la unitat per a 
l’alumnat. Comiat i agraïments. 
 
Avaluació sessió 12: 
-L’activitat grupal (V) al no realitzar-la no ha 
calgut presentar-la. 
-S’afegeix classe magistral per explicar els trets 
bàsics del mètode de simplificació de 
Karnaugh. 

 
-Dossier en paper. 
 
 
-Canó i ordinador. 
 
-Canó i ordinador. 
 
 
 
 
 
-Canó i ordinador. 

 
Grups petits 
 
 
Tot el grup 
 
Tot el grup 
 
 
Tot el grup 
 
 
Tot el grup 
 
 
 
Tot el grup 

 
0’ 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

20’ 
 
 

15’ 
 
 
 

5’ 
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Programació didáctica del 
Departament de Tecnologia a  

4rt. d’ESO  



 
 

Programació 
 
 

MATÈRIA:  TECNOLOGIA 
ETAPA:  ESO 
CURS:  4t 

 
 
 
 
 
 
 

Curs: 2010/2011 
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1. Introducció 3  
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2.3. Finalitats de les competències bàsiques 

2.4. Identificació de les competències bàsiques 
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 Ubicació i temporització 

 Objectius d’aprenentatge 

 Continguts 

 Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 

 Avaluació 
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 Assoliment de la resta de les competències bàsiques 

10. Connexions amb altres matèries 77 

11. Avaluació, procediments i recuperació al llarg del curs. 77 

12. Bibliografia i recursos 81 

 



 
Tecnologia , ESO, 4t    

3 

1. Introducció   
       

El Departament d’Educació, en el decret núm. 4915, de 29 de juny de 2007, 

sobre l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria 

estableix per a la matèria de Tecnologies:   

«la formació dels ciutadans requereix actualment una atenció específica a 

l’adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per prendre decisions sobre 

l’ús d’objectes i processos tecnològics, per resoldre problemes relacionats amb 

ells, i en definitiva per utilitzar els diferents materials, processos i objectes 

tecnològics per augmentar la capacitat d’actuar sobre l’entorn, per millorar la 

qualitat de vida i per comunicar-se de manera eficaç en la societat del 

coneixement actual». 

 

Cal tenir en compte que l’àmbit de la tecnologia engloba tot el conjunt de 

coneixements (coneixements teòrics i coneixements pràctics) que, degudament 

organitzats i sistematitzats, resolen diferents necessitats humanes. Per 

entendre millor aquesta afirmació hem de reflexionar sobre què s’entén per 

«coneixements teòrics i pràctics» i per «necessitats humanes». 

a) Per tal de diferenciar coneixements de tipus teòric i pràctic es podria fer 

la següent reflexió: els coneixements teòrics de la tecnologia intenten 

resoldre problemes que ens podem trobar en la nostra societat amb 

demostracions que tenen com a base coneixements científics (el càlcul 

de la relació de transmissió d’un engranatge mecànic), mentre que els 

coneixements pràctics resolen aquests mateixos problemes amb 

objectes reals o que intenten ser-ho (el muntatge de l’engranatge 

mecànic). 

b) Pel que fa a les necessitats humanes, el currículum oficial intenta 

delimitar el tipus de necessitats a què fa referència, com ara disminuir 

esforços, millorar la productivitat, eliminar riscos, etc. 

 

Tanmateix, el Departament d’Educació valora la capacitació tecnològica com 

una eina de caire primordial per tal d’actuar sobre el nostre entorn, alhora que 

ens proporciona elements per tal de millorar la nostra qualitat de vida i per 

establir una comunicació eficaç en la societat del coneixement.  
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Així mateix, el decret fa referència a la necessitat de donar coherència i 

completar els aprenentatges associats a l’ús de les tecnologies de la informació i 

comunicació (TIC). Es tracta, doncs, d’aconseguir un ús competent d’aquestes 

tecnologies integrant els seus continguts en tasques específiques per als quals 

siguin d’utilitat. Si bé s’especifica que aquest tipus d’aprenentatge no ha de 

constituir un fi en si mateix, també cal tenir present que no hi ha altres matèries 

que contemplin específicament aquests continguts, per la qual cosa s’hauran de 

considerar especialment. És a dir, podrem fer servir un processador de textos 

per presentar el nostres treball si prèviament sabem com funciona.  

 

El decret també al·ludeix al caire integrador de les diferents disciplines, ja que 

l’activitat tecnològica requereix la conjunció de diferents elements que provenen 

del coneixement científic i de la seva aplicació tècnica, però també de caire 

econòmic, estètic, etc. Tot això basat en una metodologia pròpia: el procés 

tecnològic, que constitueix l’eix vertebrador dels continguts de la matèria.  

 

Un capítol important en aquest nou currículum és el relacionat amb  les 

competències bàsiques. La contribució de la matèria de Tecnologies a 

l’adquisició d’aquestes competències queda especificada en les diferents unitats 

didàctiques. Les competències bàsiques treballades queden classificades de la 

manera següent: 

Competències bàsiques pròpies de la matèria: 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció amb el món físic 

2. Competència social i ciutadana 

3. Tractament de la informació i competència digital 

Resta de competències bàsiques: 

4. Competència matemàtica 

5. Competència lingüística i audiovisual 

6. Competència artística i cultural 

7. Competència d’aprendre a aprendre  

8. Competència d’autonomia i iniciativa personal  

En l’apartat 2 s’explica amb més detall el lligam de les competències bàsiques 

amb el nou currículum.  
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A continuació, s’exposen l’estructuració dels continguts i una sèrie de 

consideracions sobre el desenvolupament del currículum per cursos, separant 

d’una banda la matèria de Tecnologies de 1r a 3r i d’una altra les matèries 

optatives de Tecnologia i Informàtica de 4t curs. Els continguts es vertebren al 

voltant d’uns principis científics i tècnics, en diferents blocs —com ara La 

tecnologia i el procés tecnològic, Màquines, mecanismes i estructures, etc.— 

que no es poden entendre separadament. Per aquest motiu l’organització no 

suposa una forma d’abordar els continguts dins l’aula, sinó una estructura que 

ens ajudi a comprendre el conjunt de coneixements que es pretenen al llarg de 

l’etapa. En el punt 3 d’aquest document es descriu aquest apartat amb més 

profunditat.   

 

El decret també ens indica els objectius que s’han d’assolir amb l’estudi de la 

matèria. Estan agrupats en nou objectius de caire molt general. Així, per 

exemple, el quart objectiu planteja: «Projectar i construir objectes i sistemes 

tècnics senzills, tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: 

seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o 

sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat.» En 

aquest projecte, aquest objectiu està desglossat (com desprès es veurà en les 

diferents unitats didàctiques) en objectius més propers a l’acció d’ensenyament-

aprenentatge. Alguns d’aquests objectius didàctics que deriven de l’anterior 

podrien ser:  

- Prendre consciència de la importància del procés tecnològic per a l’ésser 

humà així com la influència en la seva evolució. 

- Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills, anticipant els recursos 

materials i humans necessaris.  

- Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics senzills, treballant 

de forma ordenada i metòdica per estudiar el problema plantejat.  

- Etc. 

 

Per últim, en el capítol de criteris d’avaluació s’estableixen criteris que ens 

ajuden a valorar el grau de consecució en l’adquisició de capacitats per part dels 

alumnes al llarg de l’etapa. Aquestes capacitats, definides prèviament en els 

objectius generals de la matèria, es desenvolupen mitjançant una varietat de 
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continguts concebuts per tal d’aconseguir-los. Així mateix, cada contingut pot 

donar lloc al desenvolupament de capacitats en diferent grau i profunditat. Es per 

aquest motiu, que en la programació de les unitats didàctiques es reiteren alguns 

criteris bàsics per mesurar aquestes capacitats en diferent nivell i amb diferent 

grau d’aprofundiment.  

 

 

2. Les competències bàsiques  
 

2.1. Les competències bàsiques al currículum 

Des que la Comissió Europea  d’Educació  a l’any 1995 va establir les 

competències bàsiques o destreses bàsiques per l’aprenentatge que les 

persones han d’assolir al llarg de la seva vida, i va animar als governs a que les 

incorporessin en els seus currículums, s’ha recorregut un llarg camí. Es aquí on 

poden trobar la primera definició de competència bàsica o clau com la: 

«capacitat de respondre a demandes complexes i portar a terme tasques 

diverses de forma adequada».  

 

Posteriorment l’OCDE defineix les competències bàsiques com: «una 

combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivacions, valors ètics, 

actituds, emocions i d’altres components socials i de comportament que actuen 

conjuntament per aconseguir una acció eficaç». 

 

Davant aquesta realitat en la nova llei d’educació (LOE) incorpora les 

competències bàsiques dins el nou currículum fent-hi al·lusió en l’article 6, on 

diu: «s’entén per currículum de l’educació secundària obligatòria el conjunt 

d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris 

d’avaluació d’aquesta etapa».   

 

2.2. Concepte de competència bàsica 

Entenem per competència  bàsica  la capacitat de posar en pràctica de manera 

integrada, en contextos de realitat, els coneixements, les habilitats, les actituds i 

els valors personals que s’han adquirit. 
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En la definició anterior s’aprecia que en les competències bàsiques s’integren 

tres components següents:  

- els coneixements, que són els continguts bàsics del saber  (són els 

conceptes). 

- les habilitats, que expressen el saber fer   (són els procediments). 

- les actituds, que representen el saber estar  i els valors de les persones. 

2.3. Finalitats de les competències bàsiques 

La inclusió de les competències bàsiques en el currículum té varies finalitats: 

- En primer lloc, integrar els diferents aprenentatges, tant els formals, 

incorporats a les diferents matèries; com els informals o no formals.  

- En segon lloc, permetre que els estudiants integrin els seus aprenentatges, 

que els posin en relació amb diferents tipus de continguts i utilitzar-los de 

manera efectiva quan els siguin necessaris en diferents situacions i 

contextos. 

- I, per últim, orientar l’ensenyament, ja que es permet identificar els continguts 

i els criteris d’avaluació imprescindibles i, en general, inspirar les decisions 

relatives al procés d’ensenyament-aprenentatge.  

 

2.4. Identificació de les competències bàsiques  

Amb les matèries del currículum es pretén que tots els alumnes adquireixin els 

objectius educatius i, conseqüentment les competències bàsiques. Encara que 

no hi ha una relació unívoca entre l’ensenyament de determinades matèries i el 

desenvolupament de certes competències, cadascuna de les matèries 

contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada 

una de les competències bàsiques s’assolirà com a conseqüència del treball en 

varies matèries.    

 

Les competències bàsiques que el currículum identifica per a l’educació 

obligatòria queden reflectides en la taula següent: 
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1. Competència lingüística i 
audiovisual 

2. Competència artística i cultural 
 
3. Tractament de la informació i 

competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d’aprendre a aprendre 

 
6. Competència d’autonomia i iniciativa 

personal 
 

7. Competència sobre el coneixement i 
la interacció amb el món físic 

8. Competència social i ciutadana 
 

3. Objectius  
    

S’ha d’entendre el plantejament dels objectius generals de la matèria com el punt 

referencial per guiar el procés d’ensenyament-aprenentatge. De la mateixa 

manera, aquests objectius també contribueixen a la consecució dels objectius 

generals de l’etapa.  

 

Les capacitats que es pretenen potenciar amb la matèria de Tecnologies 

s’exposen en els objectius. Les intencions proposades apunten, sobretot, a 

introduir a l’alumne en l’àmbit tecnològic, a incorporar els coneixements propis 

de la matèria i a aplicar-los en el marc d’un treball individual i col·lectiu de 

manera rigorosa. Al finalitzar l’etapa, l’alumne ha de se capaç de: 

 

1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de 

diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats 

de les persones individualment o col·lectiva. 

2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el 

desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidaries i 

sostenibles. 

3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu 

funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, 

aprendre la millor forma d’utilitzar-los i controlar-los, i entendre les raons que 

condicionen el seu disseny i construcció. 

Competències  
comunicatives 

Competències  
metodològiques 

Competències  
personals 

Competències  
transversals 

Competències específiques centrades en 
conviure i habitar el món 
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4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills, tot aplicant, amb 

autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la 

documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que 

resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat i 

utilitzant recursos gràfics i informàtics, i la terminologia i la simbologia 

adients.  

6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, 

en l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud 

de diàleg i respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i 

les mesures de seguretat.  

7. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a 

eines de treball habitual; així com gestionar, de forma correcta i amb 

seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes informàtics 

adients per a la resolució d’un problema concret o per a la representació i 

disseny d’objectes o processos. 

8. Utilitzar els serveis adequats com a resposta a les necessitats relacionades 

amb la informació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el 

comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d’una 

forma apropiada i segura. 

9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi 

ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.  

 

4. Continguts: estructura i seqüenciació 
  

Els continguts de primer a tercer que assenyala el decret estan estructurats al 

voltant dels següents blocs: 

 

Primer curs 

1. La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia. 

2. Disseny i construcció d’objectes. 

3. Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la 

informació. 
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Bàsicament es treballen els materials i s’analitzen els objectes que es 

poden fabricar amb aquests materials, així com el procés tecnològic que 

es porta a terme per aconseguir-los. Així mateix, s’utilitza el dibuix tècnic 

com a procediment normalitzat per a la representació dels objectes. Per 

últim, s’estudien conceptes bàsics sobre tecnologies de la informació i la 

comunicació des d’un punt de vista instrumental. 

 

Segon curs 

4. Electricitat. 

5. Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 

6. L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. 

 

En el segon curs, s’estudien els principals processos i transformacions 

tecnològiques en la vida quotidiana: l’alimentació, el vestit i l’energia. Així 

mateix, l’alumnat aprofundeix en l’estudi de l’electricitat i el magnetisme 

començat el curs anterior. Pel que respecta al bloc de tecnologies de la 

informació i la comunicació s’introdueix a l’alumnat a la cerca d’informació 

a través d’Internet i a les eines de comunicació interpersonal i de treball 

en grup.  

 

Tercer curs 

7. Màquines, mecanismes i estructures. 

8. Els projectes tecnològics. 

9. Les comunicacions. 

 

El continguts del tercer curs es vertebren al voltant de les màquines,  

mecanismes i estructures i les comunicacions. S’analitzen els motors 

tèrmics, els mecanismes que formen part de màquines més complexes, 

però que són en l’entorn de l’alumne, com ara les màquines domèstiques. 

Pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació, se centren, 

en aquest curs, en el treball amb el full de càlcul i les bases de dades 

relacionals, d’una banda, i en la incorporació d’eines de disseny aplicades 

als continguts abans descrits.  S’introdueixen, així mateix, conceptes de 
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modelització i simulació a partir d’algunes propostes de treball 

plantejades. 

Cal tenir present que caldrà aplicar la metodologia de projectes per portar 

a terme el desenvolupament de les diferents propostes de treball. També 

s’estudia el disseny i creació de pàgines web amb l’objectiu de publicar la 

documentació pròpia del projecte tècnic.  

 

Als continguts anteriors s’afegeixen en quart curs (matèria optativa) els blocs 

següents: 

 

Quart curs 

10. L’habitatge 

11. Electrònica, pneumàtica i hidràulica. 

12. Control i automatització. 

 

Les característiques dels habitatges, les diferents instal·lacions, així com 

els materials que s’empren en la seva construcció i com es porta a terme 

conformen el primer bloc de continguts. En el segon bloc de continguts 

s’analitza el funcionament de diferents tipus de circuits (electrònics, 

pneumàtics i hidràulics) així com les seves aplicacions.  

 

Per últim, el tercer bloc inicia l’alumnat en el control i la robòtica, i té com a 

objectiu primordial posar en funcionament una màquina mitjançant 

l’ordinador. 

 

S’ha d’assenyalar que, encara que al decret no s’expliciten els tres tipus de 

continguts —conceptes, procediments i actituds —, s’ha cregut convenient 

realitzar la programació de les unitats didàctiques segons aquesta classificació. 

De fet, en la nostra matèria, els tres tipus de continguts, associats a les diverses 

metodologies i activitats que es proposen, són especialment rellevants.  

 

Els continguts conceptuals  no han de reflectir només uns sabers de tipus 

teòric, sinó que també han de basar-se sempre en els continguts de caràcter 

procedimental. Si a la hora d’establir un ordre epistemològic s’han de considerar 
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prioritàriament els conceptes, cal tenir en compte que les metodologies aplicades 

es recolzen en gran part en els continguts basats en procediments.  

 

Amb els continguts procedimentals  es vol que els alumnes aprenguin a aplicar 

aspectes d’ús generalitzat de la tècnica en diversos àmbits de la tecnologia: 

valorar la dificultat de construir un objecte, participar en un procés de fabricació 

simple, aplicar la metodologia de projectes i d’anàlisi d’objectes, explicar al altres 

l’activitat tecnològica que han dut a terme des del punt de vista del procés 

tecnològic, etc. Hem de pensar que, a vegades, la línia entre un concepte i un 

procediment és molt subtil i, per tant, en la programació, els continguts 

procedimentals estan molt associats a les metodologies aplicades.  

  

Els continguts d’actituds  reuneixen dos aspectes que han d’estar sempre 

presents en la matèria. Es tracta, d’una banda, de potenciar en els alumnes 

l’hàbit d’actuar amb correcció i seguretat en l’activitat tecnològica, és a dir, 

treballar segons unes normes de seguretat aplicades de manera individual i 

col·lectiva, utilitzar amb correcció, precisió i especificitat les eines i els utensilis, 

etc. D’altra banda, convé fomentar en els alumnes una actitud crítica vers l’ús i 

abús de la tecnologia, de respecte als diferents estadis de desenvolupament 

tecnològic que es poden trobar en diverses societats, i de valoració de les 

diferent formes d’incorporació al món productiu.  

 

 

 

5. Continguts de quart curs 
 

Els continguts que en el quart curs assenyala el decret son els següents: 

 

1. L’habitatge  

- Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, 

característiques bàsiques, necessitats dels usuaris i estètica. 

- Caracterització del protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la seva 

compra o lloguer, condicions d’habitabilitat i accés als serveis. 



 
Tecnologia , ESO, 4t    

13 

- Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, 

utilitzant la simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. 

Identificació del cost dels serveis bàsics.  

- Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i 

reparació d’un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a 

situacions concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous 

materials als habitatges. Mesures de seguretat a l’habitatge.  

- Valoració d’estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: 

arquitectura bioclimàtica i domòtica.  

 

2. Electrònica, pneumàtica i hidràulica  

- Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els 

components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de 

càlculs. 

- Caracterització d’aplicacions d’electrònica a processos tècnics i aparells. 

- Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels 

seus principis de funcionament. 

- Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics. 

- Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i 

dissenyar circuits pneumàtics i hidràulics. 

- Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o 

realitzin una funció determinada. 

 

 

 

3. Control i automatització 

- Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de 

comandament.  

- Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament. 

- Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la 

indústria. 

- Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l’ordinador 

com a element de programació i control. 
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- Ús de simuladors informàtics per comprendre del funcionament de sistemes 

automàtics i per fer-ne el disseny. 

- Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. 

Elements mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment. 

- Disseny, construcció i programació de robots. 

- Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament 

tecnològic al llarg de la història. 

 

 

6. Criteris d’avaluació  
     

Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del 

procés d’ensenyament-aprenentatge són els següents: 

- Comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. 

Reconeixement i valoració de l’evolució tecnològica als habitatges.  

- Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques 

pe tal de comprendre’n el funcionament, el cost d’utilització, així com les 

mesures de seguretat que cal observar.  

- Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un 

exemple real. 

- Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com 

d’automatització aplicada a casos reals o simulats. 

- Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills. 

- Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant 

plantejaments lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes 

lògiques problemes tecnològics senzills. 

- Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics, i 

identificar-ne les aplicacions a sistemes de l’entorn. 

- Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb 

components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o 

màquina i mitjançant simuladors. 

- Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i 

descriure’n el seu funcionament i aplicacions. 
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- Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines 

informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes 

tècnics quotidians. 

- Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les 

tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtics i 

realitzant l’exposició en públic i amb suport multimèdia. 

- Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin 

el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines  per 

robòtica, fet que disminueix riscos i millora l’eficàcia.  

 

7. Orientacions per a l’ensenyament-aprenentatge  
 

Amb la idea d’utilitzar els continguts conceptuals com a eina per treballar 

continguts procedimentals, al llarg dels llibres hi haurà una gran quantitat 

d’activitats d’aprenentatge que permetran el treball dels procediments amb els 

alumnes. 

 

A trets generals, les unitats didàctiques estaran formades pels continguts 

conceptuals propis de cada unitat, per activitats d’aprenentatge que aniran 

intercalades entre aquests continguts i que seran les adients per assolir aquests 

conceptes i treballar els procediments adequats al nivell i, finalment, per un altre 

grup d’activitats de consolidació i d’ampliació que ens permetran el tractament de 

la diversitat. 

 

Caldria esmentar les diferències pel que fa al plantejament de les activitats al llarg 

de l’etapa. Si bé al final de l’etapa el desenvolupament d’activitats servirà com a 

ajuda per assolir uns continguts que el professor pot explicar magistralment degut 

a la gran quantitat de conceptes a ensenyar, en els primer cursos es crearà 

inicialment la necessitat d’aprendre uns continguts a través de les activitats. Així 

doncs, s’aconseguirà que als nivells més baixos la motivació sigui molt elevada i, 

conseqüentment, l’aprenentatge. Això comportarà que en el primers cursos 

estigui format per activitats de molta rellevància en les que es treballarà d’una 

forma molt àmplia un gran nombre de procediments. En canvi, al final de l’etapa 
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ja es podrà afinar molt més els objectius procedimentals que es pretenguin 

assolir. 

 

Per tal de facilitar la identificació de les pretensions de les activitats, a continuació 

es presenta una classificació-simplificació. 

 

- Qüestions senzilles : aquestes activitats es responen d’una manera àgil, 

ja que la solució apareix en el mateix text. 

- Experiència : apartat que posa de manifest la comprovació dels 

coneixements adquirits d’una manera teòrica per mitjà de simulacions. 

- Representació : activitats basades en l’ús de gràfics. 

- Anàlisi : a partir del coneixement global d’una màquina, procés, etc. 

s’examinen les parts que els constitueixen i s’intenta establir relacions 

entre elles. 

- Debat : apartat en el qual es pretén que l’alumnat intercanviï idees sobre 

un mateix tema i que, malgrat que sorgeixin punts de vista diferents, 

puguin arribar a una conclusió global. 

- Disseny : activitat mitjançant la qual es fomenta la capacitat més 

creativa. 

- Taller d’informàtica : activitats que requereixen un equip informàtic per 

poder-se dur a terme. 

- Propostes de treball : aquelles activitats que intenten simular un procés 

tecnològic a petita escala, mitjançant la manipulació d’eines i materials.  

Qüestions 

senzilles 

Experiències  Taller 

d’informàtica

Problemes  Representació  Anàlisi  Debat  Proposta de 

treball 

Disseny  

Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar 
Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar 
 Criticar Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar 

  Criticar Interpretar Resumir Resumir Resumir Resumir Resumir 
    Generalitzar Interpretar Interpretar Interpretar Interpretar 
    Criticar Generalitzar Generalitzar Generalitzar Generalitzar 
     Comparar Comparar Comparar Comparar 
     Classificar Classificar Classificar Classificar 
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     Organitzar Organitzar Organitzar Organitzar 
     Criticar Criticar Criticar Criticar 

      Induir Induir Induir 
      Argumentar Argumentar Argumentar 
       Imaginar Imaginar 

       Planificar Planificar 

 

Aquests nou blocs d’activitats bàsiques que apareixeran com a títols en les 

activitats del llibre, tenen un grau de dificultat cognitiva que va  augmentant 

d’esquerra a dreta. Així doncs, les qüestions senzilles exigiran poques 

operacions cognitives i de poca dificultat, mentre que un disseny exigirà unes 

tasques de compressió d’una dificultat més elevada i en el qual s’hauran 

d’aplicar un major nombre d’operacions cognitives.  

 

Amb la idea de treballar la diversitat de l’alumnat, ja ressaltada anteriorment, 

s’han inclòs en aquesta guia didàctica les Fitxes de treball . Aquest material 

consisteix en una sèrie de propostes per a cada unitat didàctica que tenen com 

objectiu consolidar i/o ampliar els continguts treballats.   

Cal mencionar expressament les Activitats interactives  incloses en el CD- 

ROM de l’alumne. Aquestes activitats programades per a cadascuna de les  

unitats, tenen un doble objectiu: 

- reforçar els continguts estudiats en la unitat corresponent.  

- servir d’eina d’avaluació, tant per part de l’alumne (autoavaluació) com  

per part del professor.  

Les activitats interactives estan formades per un conjunt de sis activitats per 

cada unitat didàctica.  

- Organitza la informació : l’alumne realitza, a partir d’unes paraules clau, 

el esquema de continguts de la unitat.  

- Mots encreuats : es treballen diverses definicions del tema estudiat.  

- Veritable o fals : a partir de diverses proposicions l’alumne deurà decidir 

si són correctes o no. 

- Relaciona : es tracta de relacionar diversos conceptes entre sí.  

- Sopa de lletres : l’alumne ha de trobar set termes relacionats amb el 

tema.  

- El penjat : és una activitat basada en preguntes amb resposta  múltiple.  
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No podem finalitzar aquest apartat referit a les orientacions sense comentar 

alguna cosa sobre l’ús de l’aula de Tecnologia. Encara que la utilització de l’aula 

dependrà de les activitats pràctiques que s’hi desenvolupin, totes tindran com a 

base les limitacions tant de l’aula com dels professors que les han de dur a terme, 

cosa que en facilitarà l’ús. Malgrat això, totes es podran realitzar amb facilitat amb 

la dotació de l’aula  de Tecnologia tipus. 

 

 

 

8. Orientacions per a l’avaluació 
 

Caldria formular-se diverses qüestions abans d’abordar qualsevol discurs a 

sobre de l’avaluació, qüestions com ara:  avaluar a un alumne suposa, en més 

o en menys mesura, el canvi del seu futur?; sempre que avaluem estem segurs 

de l’objectivitat dels resultats obtinguts?; reflecteix la nostra avaluació realment 

els objectius terminals de l’àrea de tecnologia?; quan comença el procés 

d’ensenyament-aprenentatge en un determinat nivell, coneixem realment el que 

l’alumne sap dels continguts que treballarem? 

Qüestions tan feixugues com aquestes posen de manifest l’extraordinària 

importància que té l’avaluació dins del context d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Una reflexió sobre els aspectes anteriors comportarà els tres tipus d’avaluació 

fonamentals: 

 

•  La inicial 

•  La formativa 

•  La sumativa o final 

 

Avaluació inicial  

 

Ausubel en la seva obra Psicologia educativa resumeix clarament: «Si hagués 

de reduir tota la psicologia educativa a un sol principi, enunciaria aquest: de 

tots els factors que influeixen en l’aprenentatge, el més important consisteix en 
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allò que l’alumne ja sap. Esbrinem-lo i ensenyem en conseqüència.» 

Veritablement en l’ensenyament de la tecnologia cal remarcar aquesta pràctica 

d’avaluació inicial, ja que el fet que sigui una matèria nova per als nois i noies 

ens pot situar en una diversitat extrema a l’hora de valorar els graus de 

coneixements previs dels alumnes. 

 

En el nostre plantejament s’entén que al començament de cada nivell el 

professor disposarà d’eines per establir els nivells d’aprenentatge dels seus 

alumnes.  

 

Un segon estadi d’avaluació inicial és el quotidià, el del dia a dia. En aquest 

sentit els materials disposen d’una eina al començament de cada unitat 

didàctica, amb la qual el professor obre una sèrie de reflexions sobre els 

continguts que es treballaran a partir d’una petita introducció i una secció 

anomenada: Què en saps de...?, en la qual es formulen algunes qüestions que 

han de motivar la participació, i en les que el professor tractarà de descobrir els 

coneixements previs dels alumnes. Per tant aquesta avaluació es fonamenta en 

l’observació. 

 

Avaluació formativa 

 

Aquesta avaluació es porta a terme durant el procés d’ensenyament-

aprenentatge i el seu principal objectiu és precisament regular aquest procés 

per adaptar-lo a les necessitats de l’alumnat. El fet de prendre l’avaluació 

formativa com un sistema d’actuació i no com un instrument posa de manifest 

la seva rellevància. 

 

En qualsevol seqüència d’aprenentatge, els alumnes han de conèixer quant 

saben en el moment de partida i quant hauran de saber en acabar-lo. En 

aquesta línia d’actuació, el professor informarà de l’evolució en el seu procés 

d’aprenentatge, alhora que l’utilitzarà com a una potent eina motivadora. 

 

Pel que fa a les estratègies que cal seguir per a l’avaluació formativa i la 

utilització dels materials de Tecnologies de l’Editorial Teide, caldria ressaltar 
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que «totes les activitats d’aprenentatge plantejades a llarg de l’etapa poden ser 

considerades com activitats d’avaluació». És ben cert que al professor no li 

serà possible avaluar i registrar totes aquestes activitats, per la qual cosa serà 

ell qui haurà de decidir quines de les activitats poden ser més representatives 

en funció dels objectius que s’han d’assolir. No cal dir que, donada la quantitat 

d’activitats plantejades, els professors podran escollir aquelles que considerin 

més oportunes. 

 

Un altre instrument a considerar són les proves escrites que, tot i que és 

evident que no pretenen invalidar la resta, s’haurien de considerar com a 

complement de l’avaluació formativa. En aquest sentit cal ressaltar que els 

materials que teniu a les vostres mans disposen per cada unitat d’una o 

diverses propostes de proves escrites amb el solucionari inclòs.  

 

Avaluació sumativa 

 

Així com les dues anteriors tenen una funció pedagògica i didàctica, com s’ha 

posat de manifest, l’avaluació sumativa té una funció social. És per això que la 

societat exigeix que a la finalització d’un procés d’aprenentatge es doni una 

nota a l’alumnat i en conseqüència a la societat. D’aquí la rellevància que té fer 

una avaluació justa. 

 

Al final del llibre hi ha un conjunt de propostes de treball que poden ser una 

eina fonamental per saber el nivell de continguts que ha assolit cada alumne. 

És a les pràctiques on es pot comprovar fins a quin nivell l’alumne assumeix els 

tres tipus de continguts i, en especial, els continguts procedimentals tan difícils 

d’avaluar. 

 

Igualment, s’ha de disposar d’un registre per anotar totes les observacions 

sobre les activitats, proves, pràctiques, etc., per així facilitar-nos la feina final 

d’avaluar l’alumnat d’una manera sistemàtica. És també important observar que 

s’està avaluant l’assoliment d’uns objectius sobre conceptes, procediments i 

actituds, valors i normes, per la qual cosa s’hauran d’avaluar aquests tres 

aspectes de manera individual i contínua. 
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9. Programació Tecnologia 4 
 

9.1 Temporització  

 

A continuació es dóna una possible temporització de les unitats que es 

treballen durant aquest curs, tot i que es té en compte que les diferents realitats 

de centres i alumnes poden alterar aquesta proposta.  

 

Núm. Unitats didàctiques  Temporització  

Bloc 1. L’habitatge  

1 Disseny assistit per ordinador 9 hores 

2 Disseny d’habitatges 6 hores 

3 La construcció d’habitatges 6 hores 

4 Les instal·lacions en els habitatges 12 hores 

Bloc 2. Electrònica, pneumàtica i hidràulica  

5 Control elèctric i electrònic 12 hores 

Annex 5 Electrònica digital 9 hores 

6 Instal·lacions pneumàtiques i 
hidràuliques 

12 hores 

Bloc 3. Control i automatització  

7 Control per ordinador 12 hores 

8 Màquines automàtiques i robots 9 hores 

9 Disseny, construcció i programació de 
robots didàctics   

15 hores 

 

9.2 Programació de les unitats didàctiques 

UUnnii ttaatt  11..  DDiisssseennyy  aassssiissttii tt  ppeerr  oorrddiinnaaddoorr   
 
 

Ubicació i temporització 
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-   El disseny és una constant que apareix als continguts de tecnologia. En 

concret el disseny d’habitatges o el disseny de circuits elèctrics, pneumàtics, 

hidràulics i, fins i tot, el disseny d’automatismes apareix en la matèria de 

tecnologia de 4t d’ESO. Aquesta primera unitat pretén donar cobertura a 

aquests continguts per tal de facilitar les tasques als temes posteriors.  

- En la unitat es poden diferenciar tres parts. Una primera en la que es fa una 

ampliació de l’AutoSketch, en la que es pot dedicar sis hores. La segona 

dedicada al QCAD, d’una hora de durada, per veure’n les diferències amb 

l’AutoSketch. La darrera dedicada a un programa de disseny d’interiors en 

la que es pot treballar un parell d’hores. 

 

Objectius d’aprenentatge 
 
- Aprofundir en el coneixement de l’AutoSketch fins arribar a fer 

representacions en perspectiva. 

- Comparar el funcionament de diferents programes de dibuix lineal en dues 

dimensions. 

- Descriure les diferències entre programes dibuix que treballen en dues o en 

tres dimensions. 

 

Continguts 
 
Conceptes 
 
- Programes de dibuix lineal en 2D 

o Ampliació de l’AutoSketch 

� Matrius 

� Perspectives 

o Introducció al QCAD 

- Programes de disseny d’interiors 

o Ikea Home Planner 
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Procediments 
 
- Realització de dibuixos repetitius amb l’AutoSkecth utilitzant l’eina de matrius. 

- Realització de dibuixos en perspectiva amb l’AutoSketch. 

- Comparació entre el funcionament dels programes de dibuix lineal 

AutoSketch i QCAD. 

- Dissenyar espais interiors utilitzant el programa Ikea Home Planner. 

 
Actituds  
 
- Tenir cura en la utilització dels diferents equips informàtics. 

- Tenir una actitud crítica davant les possibilitats d’ús d’eines informàtiques. 

- Ser polit i rigorós a l’hora de realitzar dibuixos amb programes de dibuix 

lineal.  

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
Es tracta d’una unitat en la que es treballen tres programes informàtics 

relacionats amb el dibuix i el disseny d’interiors. Totes les activitats de la unitat 

es basen amb la realització de tallers d’informàtica, per la qual cosa els 

alumnes poden avançar al seu ritme. 

Es recomana que es  donin unes nocions sobre els trets fonamentals dels 

diferents programes. Així els alumnes evitaran conceptes erronis que els 

podrien portar molts maldecaps. 

Es recomana que els programes estiguin ja instal·lats als ordinadors, encara 

que es pot fer-los instal·lar als alumnes com si fos  una pràctica més. 

Als alumnes més avantatjats, les activitats finals els poden donar molt de joc. 

 
Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 

 
Títol de l’activitat 

 
Tipus d’activitat 

(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

1 – Dibuix d’una clau fixa Taller d’informàtica I 
Aquesta activitat té per objectiu recordar els coneixements d’AutoSkecth treballats 
el curs anterior.  
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3 – Matrius rectangulars  Taller d’informàtica I 
Es tracta de descobrir les possibilitats d’una de les eines de l’AutoSketch: les 
matrius.  
 
6 – Dibuix d’un tub  Taller d’informàtica I 
És una descripció sobre els primers passos que cal seguir per dibuixar una figura 
en tres dimensions amb l’AutoSketch. 
 
8 – Eines del QCAD Taller d’informàtica I 
Es tracta de descobrir la manera de funcionar d’algunes de les eines del QCAD. 
 
9 – Disseny d’un dormitori Taller d’informàtica I 
Aquest taller té un doble objectiu: entendre  el funcionament d’un programa de 
disseny d’interiors i entendre el concepte de tres dimensions. 
 

 
 
 
 
 
 
Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 
- Realitzar representacions amb l’AutoSketch utilitzant les matrius. 

- Realitzar representacions en perspectiva amb l’AutoSketch.  

- Realitzar figures geomètriques senzilles amb el QCAD.  

- Dissenyar una habitació senzilla  amb l’Ikea Home Planner.  

 
 
Activitats d’avaluació 
 
- Cal fer un seguiment de la realització del tallers d’informàtica, especialment 

els corresponents al requadre anterior, i valorar l’assoliment, sobretot, dels 

procediments treballats.  

- Realitzeu el control de la unitat. 

 
Recuperació 
 
Per tal de recuperar els aprenentatges no assolits es proposa realitzar l’activitat 

de consolidació núm. 4 (enlloc de l’esborrador també es pot utilitzar un altre 

objecte no gaire complicat com, per exemple, unes pinces d’estendre la roba). 

També es podria fer l’activitat d’ampliació núm. 4 . 
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Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic 

- Entendre la tecnologia com a mitjà per resoldre 

problemes humans. 

- Analitzar objectes de l’entorn immediat de 

l’alumne. 

- Manipular objectes i eines dins el treball 

quotidià a l’aula de Tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Competència social i ciutadana 

- Explorar la capacitat de prendre decisions 

individuals i en grup des de la perspectiva del 

respecte cap al seus companys.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Cercar informació a Internet. 

- Elaborar la documentació pròpia del procés 

tecnològic emprant mitjans informàtics.  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Emprar el sistema mètric decimal. Mesurar 

longituds. Canviar d’unitats.  

 

x 

  

 

2. Competències comunicatives 

- Realitzar la documentació del procés tecnològic 

 

 

 

x 
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seguint unes pautes determinades. 

- Explicar als companys el procés tecnològic 

aplicat a la solució d’un problema determinat. 

- Utilitzar els mitjans informàtics per presentar les 

solucions a un procés tecnològic determinat, 

tant individualment com en grup.  

- Utilitzar diferents tipus de textos en les diferents 

fases del procés tecnològic.  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa per 

tal de donar resposta a les diferents necessitats 

humanes plantejades. 

 

 

 

x 

 

 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Abordar de manera reflexiva la generació 

d’idees en el procés tecnològic.  

 

x 

 

 

 

UUnnii ttaatt  22..  DDiisssseennyy  dd’’ hhaabbii ttaattggeess  
 
 

Ubicació i temporització 
 

- Al currículum hi ha tot un bloc dedicat als habitatges. Entendre com aquests 

s’han d’adaptar al seu entorn i identificar la forma de representar-los 

resultarà indispensable per treballar correctament les unitats següents. 

- És una unitat molt descriptiva en la que no cal entretenir-se gaire.  Si es 

dediquen unes sis hores de classe, n’hi hauria més que suficient. A més, es 

recomana realitzar la proposta de treball. 

 

Objectius d’aprenentatge 
 
- Identificar els diferents tipus d’habitatges i relacionar-los amb els materials 

utilitzats i amb el seu entorn. 

- Descriure les característiques d’una casa bioclimàtica. 

- Interpretar plànols d’habitatges representats de diferents formes: plànols 

d’exteriors, de detalls constructius, etc. 
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- Conèixer i utilitzar amb correcció la simbologia normalitzada en la confecció 

de plànols d’habitatges. 

- Tenir criteris a l’hora de dissenyar i distribuir interiorment un habitatge. 

 

 

Continguts 
 
Conceptes 
 
- L’adaptació dels habitatges a l’entorn 

- Cases bioclimàtiques 

- Els plànols 

o Maneres de dibuixar-los 

o Tipus de representacions 

- El disseny d’interiors 

- Permisos per construir habitatges 

Procediments 
 

- Representació de les diferents vistes d’un habitatge, fent especial èmfasi en 

la representació en planta. 

- Descripció dels trets principals que fan que els habitatges s’adaptin al seu 

entorn. 

- Utilització de l’ordinador com eina de dibuix per representar la planta d’un 

habitatge, utilitzant la simbologia adient. 

- Identificació de criteris a l’hora de dissenyar una habitatge interiorment. 
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Actituds  

 

- Utilització dels símbols adients en les representació d’habitatges. 

- Disposició i iniciativa personal per organitzar diverses tasques i participar-hi. 

- Rigor i pulcritud a l’hora de realitzar dibuixos amb programes de dibuix lineal. 

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
Com ja hem esmentat es tracta d’una unitat molt descriptiva. Potser la part que 

presenta més dificultat és la d’interpretació de plànols, que és a la que cal 

dedicar-hi més temps. 

Tenir transparències preparades o una presentació resulta indispensable en 

aquesta unitat, ja que cal estar explicant constantment la gran quantitat de  

representacions que hi apareixen. 

La primera proposta de treball abraça perfectament els continguts de les unitats 

1 i 2. Per aquest motiu es recomana fer-la mentre s’explica aquesta unitat. 

 
Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 

 
Títol de l’activitat 

 
Tipus d’activitat 

(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

1 - Anàlisi  Anàlisi I 
Aquesta activitat té per objectiu recordar i entendre com, des de sempre, els 
habitatges s’ha adaptat al seu entorn.  
 
7 - Anàlisi  Anàlisi I 
En aquesta activitat es tracta de treballar el concepte de casa bioclimàtica.  
 
14 - Problemes  Problemes I 
Un concepte que els alumnes ja haurien de dominar és el d’escala. Aquesta 
activitat el recorda aplicant-lo als habitatges. 
 
16  - Qüestions senzilles Qüestions senzilles I 
Es tracta d’una activitat d’interpretació de plànols. 
 
21  - Representació Representació I 
Es tracta d’una activitat d’interpretació de plànols. 
 
25 - Problemes  Problemes I 
Fer petits càlculs quotidians sobre costos és un objectiu transversal. En aquesta 
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activitat es fa d’una manera pràctica. 
 
Dibuix en planta de l’aula de 
Tecnologia- Proposta de treball 

Proposta de treball G 

Aplicar coneixements d’una manera pràctica i simple és el que es pretén en 
aquesta activitat. Val la pena dedicar-hi el temps que es cregui necessari. També 
es pot repartir els alumnes per espais de l’institut per dibuixar-ne diferents parts. 
 

 
 
 
 
 
Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 

- Identificar els diferents tipus d’habitatges i relacionar-los amb els materials 

més característics utilitzats en la seva construcció.  

- Identificar en un plànol d’un habitatge els diferents elements constructius, 

així com la simbologia característica utilitzada en la seva representació.  

- Representar les vistes d’un habitatge a una escala normalitzada, tant amb 

estris de dibuix com fent servir l’ordinador.   

 
 
 
Activitats d’avaluació 
 

- Els seguiment de les activitats realitzades a classe. 

- La proposta de treball 1 del dibuix en planta de l’aula de tecnologies. 

- La realització del control de la unitat. 

 
Recuperació 
 
Per tal de recuperar els aprenentatges no assolits els alumnes poden fer un 

plànol de casa seva o d’una part. Aquest ha d’estar fet a escala i amb estris de 

dibuix o ordinador. 
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Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic 

- Entendre la tecnologia com a mitjà per resoldre 

problemes humans. 

- Analitzar objectes de l’entorn immediat de 

l’alumne. 

- Manipular objectes i eines dins el treball 

quotidià a l’aula de Tecnologia.  

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

2. Competència social i ciutadana 

- Explorar la capacitat de prendre decisions 

individuals i en grup des de la perspectiva del 

respecte cap al seus companys.   

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Cercar informació a Internet. 

- Elaborar la documentació pròpia del procés 

tecnològic emprant mitjans informàtics.  

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Emprar el sistema mètric decimal. Mesurar 

longituds. Canviar d’unitats.  

 

 

  

x 

2. Competències comunicatives 

- Realitzar la documentació del procés tecnològic 

seguint unes pautes determinades. 

- Explicar als companys el procés tecnològic 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 



 
Tecnologia , ESO, 4t    

31 

aplicat a la solució d’un problema determinat. 

- Utilitzar els mitjans informàtics per presentar les 

solucions a un procés tecnològic determinat, 

tant individualment com en grup.  

- Utilitzar diferents tipus de textos en les diferents 

fases del procés tecnològic.  

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa per 

tal de donar resposta a les diferents necessitats 

humanes plantejades. 

 

 

 

x 

 

 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Abordar de manera reflexiva la generació 

d’idees en el procés tecnològic.  

 

x 

 

 

 

 

 

UUnnii ttaatt  33..  LLaa  ccoonnssttrruucccciióó  dd’’ hhaabbii ttaattggeess  
 
 

Ubicació i temporització 
 

- Identificar els trets principals dels materials que tenim a casa i el procés que 

cal seguir per fer una construcció és necessari per saber els elements que 

condicionen el disseny d’habitatges. En aquesta unitat es treballen aquests 

aspectes constructius. 

- Igual que la unitat anterior, també és molt descriptiva.  Si es dediquen unes 

sis hores de classe, n’hi hauria més que suficient.  

 

Objectius d’aprenentatge 
 
- Identificar els diferents elements utilitzats en la construcció d’habitatges.  

- Classificar i identificar els materials petris segons siguin aglomerants, 

conglomerats o ceràmics. 

- Conèixer les propietats més característiques d’aquests materials.  
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- Descriure els principals trets dels elements exteriors i interiors dels 

habitatges.  

 

 

Continguts 
 
Conceptes 
 
- Elements per construir 

o Eines i utensilis 

o Màquines 

o Materials petris 

- Elements dels habitatges 

o L’exterior 

o L’interior 

 
Procediments 
 
- Identificar diferents materials utilitzats en la construcció d’un habitatge. 

- Realitzar diagrames de blocs per a l’explicació  de processos d’obtenció de 

diferents materials petris.  

- Calcular les mides d’un element d’un  habitatge, tant a partir d’un dibuix a 

escala com amidant-lo. 

- Conèixer les condicions d’habitabilitat i indicar les principals tècniques de 

conservació de l’habitatge i els estris necessaris per dur-les a terme. 

 

Actituds  
 
- Valoració del mètode de projectes com una eina potent per a la resolució de 

problemes tecnològics. 

- Adquisició d’una actitud crítica davant les ofertes i solucions aportades per 

la tecnologia. 
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Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
La unitat esta dividida en dues parts: materials i eines, i elements exteriors i 

interiors. Totes dues parts són molt descriptives i potser la dificultat més gran 

és l’adquisició de vocabulari nou. 

 
Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 

 
Títol de l’activitat 

 
Tipus d’activitat 

(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

1 - Qüestions senzilles  Qüestions senzilles I 
És una activitat molt senzilla en la que es pretén identificar diferents eines 
emprades en la construcció, així com el seu ús.  
 
9 - Anàlisi  Anàlisi I 
A la fotografia de la qüestió es pot veure un treball real. Així es pot comprovar com 
les coses que s’expliquen a casa no estan tant lluny de la vida quotidiana. 
 
12 - Qüestions senzilles  Qüestions senzilles I 
Aquesta activitat pretén identificar dos dels materials més emprats en la 
construcció, que és un dels objectius d’aquesta unitat. 
 
14  - Problemes Problemes I 
Fer petits càlculs quotidians sobre costos és un objectiu transversal. En aquesta 
activitat es fa d’una manera pràctica. 
 
18  - Anàlisi Anàlisi I 
Insonoritzar, impermeabilitzar i aïllar tèrmicament són les principals 
característiques que han de tenir les façanes i les cobertes. 
 
26 - Problemes  Problemes I 
Fer petits càlculs quotidians sobre costos és un objectiu transversal. En aquesta 
activitat es fa d’una manera pràctica. 
 
Glossari tecnològic  I 
Degut a la gran quantitat de vocabulari que té aquesta unitat, resulta molt útil 
completar el glossari. 
 

 
 
 
Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 
- Ser capaç d’identificar els diferents materials que s’utilitzen en 

construccions d’habitatges, així com classificar-los correctament i descriure 

les principals característiques.  
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- Identificar i utilitzar eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, 

d’acord amb les normes de seguretat. 

- Utilitzar correctament el vocabulari relacionat amb la construcció. 

 
Activitats d’avaluació 
 

- Els seguiment de les activitats realitzades a classe. 

- La realització del control de la unitat. 

- La realització del glossari tecnològic. 

 
 
Recuperació 
 
Per recuperar es pot plantejar fer un altre control o realitzar vàries de les 

activitats finals, tant les de consolidació com les d’ampliació. 

 
 
 
 

Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic 

- Entendre la tecnologia com a mitjà per resoldre 

problemes humans. 

- Analitzar objectes de l’entorn immediat de 

l’alumne. 

- Manipular objectes i eines dins el treball 

quotidià a l’aula de Tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

2. Competència social i ciutadana 

- Explorar la capacitat de prendre decisions 

individuals i en grup des de la perspectiva del 

 

x 
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respecte cap al seus companys.   

 

 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Cercar informació a Internet. 

- Elaborar la documentació pròpia del procés 

tecnològic emprant mitjans informàtics.  

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Emprar el sistema mètric decimal. Mesurar 

longituds. Canviar d’unitats.  

 

 

  

x 

2. Competències comunicatives 

- Realitzar la documentació del procés tecnològic 

seguint unes pautes determinades. 

- Explicar als companys el procés tecnològic 

aplicat a la solució d’un problema determinat. 

- Utilitzar els mitjans informàtics per presentar les 

solucions a un procés tecnològic determinat, 

tant individualment com en grup.  

- Utilitzar diferents tipus de textos en les diferents 

fases del procés tecnològic.  

 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa per 

tal de donar resposta a les diferents necessitats 

humanes plantejades. 

 

 

 

x 

 

 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Abordar de manera reflexiva la generació 

d’idees en el procés tecnològic.  

 

 

 

x 
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UUnnii ttaatt  44..  LLeess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eenn  eellss  hhaabbii ttaattggeess  
 
 

Ubicació i temporització 
 

-   L’anàlisi dels elements de les instal·lacions dels habitatges amb una 

consegüent coneixement de la simbologia adient, les mesures d’estalvi i el 

càlcul de costos i interpretació de rebuts són uns dels principals objectius 

que apareix al currículum de 4t d’ESO. Gran part de la unitat està dedicada 

a les instal·lacions elèctriques que podem trobar als habitatges. Només fa 

una introducció a d’altres instal·lacions. També es fa una aproximació a les 

mesures de seguretat i d’estalvi energètic dels habitatges. 

- Es tracta una unitat amb un cert grau de complexitat, ja que hi apareixen 

molts esquemes i simbologia. Així doncs no convé anar gaire ràpid. Com a 

mínim és convenient dedicar-hi unes 10 hores de classe. 

A banda hi ha tres propostes de treball sobre instal·lacions elèctriques. Per 

no perdre gaire temps de muntatge, es podria tenir els taulers muntats 

sense els cables. D’aquesta forma amb una hora de classe els alumnes 

tenen temps de passar els fils, connectar-los, comprovar-ne el funcionament 

i treure’ls. 

 

Objectius d’aprenentatge 
 

- Identificar les parts d’una instal·lació elèctrica, així com les principals 

magnituds i unitats de l’energia elèctrica. 

- Interpretar un rebut de la llum. 

- Descriure els trets característics  d’instal·lacions d’aigua, gas, desguàs i 

climatització. .  

- Incorporar l’hàbit d’estalvi energètic a la llar.  

- Descriure els avantatges d’una instal·lació domòtica. 
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Continguts 
 
Conceptes 
 
- La instal·lació elèctrica 

o Conceptes d’electricitat 

o L’entrada del corrent a casa 

o Circuits bàsics 

o Cost i estalvi energètic 

- Altres instal·lacions 

o L’aigua 

o La climatització 

o La domòtica 

Procediments 
 
- Identificació de les instal·lacions dels habitatges i dels seus trets 

característics principals. 

- Realització d’esquemes d’instal·lacions elèctriques senzilles, adequats a les 

necessitats de les diferents estances d’un habitatge.  

- Muntatge d’instal·lacions elèctriques senzilles a partir d’esquemes. 

- Cerca d’informació sobre l’estalvi energètic de la llar. 

- Utilització de les diferents magnituds elèctriques en càlculs de potències, 

intensitats, etc.  

Actituds  
 
- Adquirir una actitud crítica davant les ofertes i solucions aportades per la 

tecnologia. 

- Valorar la necessitat d’estalvi energètic i adquirir l’hàbit d’utilitzar l’aigua 

racionalment.  

- Adquirir l’hàbit de complir les normes de seguretat en l’ús de les 

instal·lacions domèstiques.  
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Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
La unitat dedica gran part a l’energia i instal·lacions elèctriques. Per això la 

realització de les tres propostes de treball resulta adient al desenvolupament 

correcte de la unitat. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 
 

Títol de l’activitat 
 

Tipus d’activitat 
(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

4, 22 - Anàlisi Problemes I 
Es tracta de calcular la potència, la intensitat de corrent i l’energia que consumeix 
un petit habitatge. D’aquesta forma es tindran criteris a l’hora de calcular consums 
energètics.  
6 – Qüestions senzilles  Qüestions senzilles I 
Encara que és una activitat que no és estrictament sobre l’habitatge, és molt 
recomanable per entendre com arriba l’energia elèctrica a les ciutats. 
10 - Representació  Representació I 
És una activitat que ajuda a entendre què és un quadre de comandament i 
protecció, i com es connecten els cables que hi podem trobar. 
12  - Anàlisi Anàlisi I 
És una activitat que pot ajudar a comprendre el perill que suposa el corrent elèctric. 
16  - Representació Representació I 
És una activitat força difícil, ja que els costa molt saber connectar els cables. Es 
recomana que els alumnes es vagin guiant guiïn per mitjançant l’esquema 
funcional corresponent.  
18, 19, 20 - Anàlisi Anàlisi I 
És una activitat similar a la darrera, per tant cal tenir presents els esquemes 
funcionals corresponents. 
21 - Anàlisi Anàlisi I 
Una alternativa a aquest rebut de la llum és que cada alumne faci un estudi del 
rebut de casa seva. 
23 - Anàlisi Anàlisi I 
L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les instal·lacions que ens podem trobar a 
casa i les seves parts . 
30, 36 - Qüestions senzilles Qüestions senzilles I 
Es pretén valorar la forma en què la tecnologia por millorar la nostra qualitat de 
vida. 
Muntatge d’una bombeta amb un 
interruptor- Proposta de treball 

Proposta de treball P 

Es recomana que els alumnes tinguin els taulers muntats sense els cables. 
D’aquesta manera, amb una hora de classe n’hi ha prou i els taulers poden utilitzar-
se per a la següent hora. També és adient presentar l’informe corresponent. 
Muntatge d’un brunzidor amb dues 
bombetes en paral·lel – Proposta de 
treball 

Proposta de treball P 

Es recomana que els alumnes tinguin els taulers muntats sense els cables. 
D’aquesta manera, amb una hora de classe n’hi ha prou i els taulers poden utilitzar-
se per a la següent hora. També és adient presentar l’informe corresponent. 
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Muntatge d’un punt de llum commutat – 
Proposta de treball   

Proposta de treball P 

Es recomana que els alumnes tinguin els taulers muntats sense els cables. 
D’aquesta manera, amb una hora de classe n’hi ha prou i els taulers poden utilitzar-
se per a la següent hora. També és adient presentar l’informe corresponent. 
 
 
 

 
 
 
Avaluació 
 
 
Criteris d’avaluació 
 
- Interpretar correctament esquemes de circuits elèctrics senzills, així com  

muntar-los  correctament . 

- Realitzar càlculs de potència, intensitat nominal i consums elèctrics 

domèstics.  

- Ser capaç d’interpretar correctament el rebut de la llum, i relacionar els seus 

paràmetres amb solucions d’estalvi energètic.  

- Descriure les parts de les instal·lacions d’aigua i de gas. 

- Muntar alguns circuits o instal·lacions a partir d’esquemes, i comprovar-ne 

el funcionament. 

- Valorar l’ordre, la polidesa, el rigor i la qualitat, tant del treball intel·lectual 

com del manual. 

- Conèixer les condicions d’habitabilitat i indicar les principals tècniques de 

conservació de l’habitatge i els estris necessaris per dur-les a terme. 

 
 
Activitats d’avaluació 
 

- Els seguiment de les activitats realitzades a classe. 

- La realització del control de la unitat. 

- La realització de les propostes de treball i dels informes corresponents. 
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Recuperació 
 
Per recuperar es pot plantejar fer un informe sobre l’estat de les instal·lacions 

de l’habitatge de l’alumne. 

 

Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic 

- Entendre la tecnologia com a mitjà per resoldre 

problemes humans. 

- Analitzar objectes de l’entorn immediat de 

l’alumne. 

- Manipular objectes i eines dins el treball 

quotidià a l’aula de Tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

2. Competència social i ciutadana 

- Explorar la capacitat de prendre decisions 

individuals i en grup des de la perspectiva del 

respecte cap al seus companys.   

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Cercar informació a Internet. 

- Elaborar la documentació pròpia del procés 

tecnològic emprant mitjans informàtics.  

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Emprar el sistema mètric decimal. Mesurar 

 

 

  

x 
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longituds. Canviar d’unitats.  

2. Competències comunicatives 

- Realitzar la documentació del procés tecnològic 

seguint unes pautes determinades. 

- Explicar als companys el procés tecnològic 

aplicat a la solució d’un problema determinat. 

- Utilitzar els mitjans informàtics per presentar les 

solucions a un procés tecnològic determinat, 

tant individualment com en grup.  

- Utilitzar diferents tipus de textos en les diferents 

fases del procés tecnològic.  

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa per 

tal de donar resposta a les diferents necessitats 

humanes plantejades. 

 

 

 

x 

 

 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Abordar de manera reflexiva la generació 

d’idees en el procés tecnològic.  

 

 

 

x 

 

 

UUnnii ttaatt  55..  CCoonnttrrooll   eellèèccttrr iicc  ii   eelleeccttrròònniicc  
 
 

Ubicació i temporització 
 

- En aquesta unitat s’estudien els conceptes fonamentals dels sistemes de 

control i es descriuen els seus elements. Finalment, s’analitzen alguns 

d’aquests sistemes, que s’implementen amb elements elèctrics i electrònics. 

La unitat està ubicada abans de l’estudi del control per ordinador i de la 

robòtica. 

- La durada d’aquesta unitat podria estar al voltant de les 12 hores, incloent-hi 

1 hora per realitzar un control. S’ha de tenir en compte que el temps de 

dedicació a aquesta unitat podria incrementar-se en funció de la resolució 

pràctica del nombre d’activitats, tant de la part d’experiències que figuren en 

el tema, com de les propostes de treball de la part final del llibre.   
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Objectius d’aprenentatge 
 
- Identificar i descriure els principals components dels sistemes de control. 

- Conèixer els components elèctrics i electrònics bàsics. 

- Tenir la capacitat de muntar circuits senzills utilitzant relés, díodes, 

transistors, etc. i analitzar-ne el funcionament. 

- Conèixer i aprendre a fer servir algun programari de simulació de circuits 

elèctrics i electrònics.  

 

Continguts 
 
Conceptes 
 
- Sistemes de control 

o Components 

o Tipus 

        - Llaç obert 

        - Llaç tancat 

- Control elèctric i electrònic 

o El rel 

o Resistències 

- Fixes 

- Variables 

     - Potenciòmetre 

     - Cèl·lula fotoconductora (LDR) 

     - Termoresistències 

- Condensadors 

- Díodes 



 
Tecnologia , ESO, 4t    

43 

- Transistors 

 
Procediments 
 
- Descripció dels components d’un determinat sistema de control i identificació 

del tipus al qual correspon. 

- Anàlisi de la funció que desenvolupen els diferents components elèctrics i 

electrònics en un determinat circuit. 

- Utilització del diferents components elèctrics i electrònics per realitzar 

muntatges de circuits senzills. 

- Utilització de programari informàtic per realitzar la simulació de circuits 

elèctrics i electrònics. 

 
Actituds  
 
- Valorar la importància de l’electricitat i l’electrònica com a factor de millora en 

les condicions de vida de les persones. 

- Tenir una actitud crítica davant les possibilitats que ofereix el control elèctric i 

electrònic. 

- Valorar positivament la necessitat de recerca en noves tecnologies perquè 

puguin resoldre necessitats humanes. 

 

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
Es tracta d’una unitat amb un alt contingut pràctic. Abans, però, cal conèixer 

l’entorn teòric dels sistemes de control i dels components electrònics bàsics: els 

tipus de sistemes de control i els trets característics dels relés, resistències i 

semiconductors.   

Es recomana que els alumnes vagin fent, individualment, les activitats de tipus 

més teòric de la unitat i la simulació de circuits corresponents a les propostes 

de treball. La implementació de la part pràctica corresponent a experiències i 



 
Tecnologia , ESO, 4t    

44 

propostes de treball, es pot fer en grups de dos alumnes i amb la supervisió del 

professor.  

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 
 

Títol de l’activitat 
 

Tipus d’activitat 
(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

7 - Anàlisi Anàlisi I 
Aquesta activitat té per objectiu analitzar dos sistemes de control de llaç obert d’us 
quotidià: la obertura automàtica d’una porta de garatge i l’accionament d’un 
brunzidor mitjançant un polsador.  
 
8 –Anàlisi  Anàlisi I 
Es tracta d’analitzar el funcionament d’un escalfador elèctric per convenció i  
realitzar el diagrama de blocs corresponent.  
 
12 – Problemes  Problemes I 
Té per objectiu servir de recordatori de l’aplicació de la llei d’Ohm.   
 
15 – Problemes Problemes I 
Aquí es pretén que els alumnes calculin el valor d’una determinada resistència a 
partir del codi de colors.  
 
Mitjançant aquest muntatge pràctic es justifica la utilització del transistor com 
amplificador del corrent elèctric.  
 
 Simulació de circuits elèctrics i 
electrònics 

Proposta de treball I 

En aquesta proposta de treball s’utilitza un programa d’ordinador per realitzar la 
simulació de circuits elèctrics i electrònics. El programa que es fa servir en aquest 
cas és el Crocodile Technology.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 
- Analitzar diferents sistemes de control i justificar el tipus al qual pertanyen: 

llaç obert o llaç tancat. 

 
- Saber interpretar correctament el codi de colors d’una determinada 

resistència. 
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- Analitzar el funcionament d’un circuit i identificar els seus components.  

- Descriure el procés de càrrega i descàrrega d’un condensador.  

- Dissenyar i muntar circuits de control senzills amb relés, díodes, transistors, 

motors, etc. 

 
Activitats d’avaluació 
 

- Cal fer un seguiment de la realització de les diferents activitats, 

especialment les corresponents al requadre anterior, i valorar l’assoliment, 

sobretot, dels procediments treballats.  

- Valorar la utilització de programes informàtics per a la simulació de circuits 

elèctrics i electrònics.  

- Realitzar el control de la unitat. 

 
Recuperació 
 
Per tal de recuperar els aprenentatges no assolits es proposa la realització 

d’activitats, tant de tipus teòric com pràctic. Aquestes activitats podrien fer 

referència a: el sistema de control del nivell d’aigua d’un dipòsit, el sistema de 

control d’un assecador de cabells, la identificació del valor de resistències 

elèctriques a partir del codi de colors, el disseny i muntatge d’un detector de 

llum (l’experiència del llibre és un detector de foscor), etc. 

  

Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic 

- Conèixer els diferents components que 

intervenen en els sistemes de control. 

- Descriure el funcionament dels relés i dels  

 
 

 

 
 
 
    x 
 

x 
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components electrònics bàsics. 

- Analitzar el procés de funcionament d’un circuit 

elèctric i electrònic senzill.  

 

x 

2. Competència social i ciutadana 

- Prendre consciència de la importància que té 

poder disposar de les noves tecnologies avui 

dia.  

- Desenvolupar valors i criteris ètics  associats 

amb la ciència i la tecnologia, dins l’objectiu 

d’educar per a una ciutadania responsable en 

una societat amb un component tecnocientífic 

cada vegada més complex i exigent.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
x 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Realitzar la simulació de circuits elèctrics i 

electrònics mitjançant la utilització de 

programari adequat. 

- Emmagatzemar la informació en format digital. 

 

 
 

 
x 
 
 

 
x 
 

      

 
 

 
 

 

 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques 
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Llegir i interpretar gràfics. 

- Utilitzar funcions i operacions matemàtiques en 

el càlcul de magnituds elèctriques.  

 

 
 

 

 
      x 
 
      x 

 
 

2. Competències comunicatives 

- Fer servir els recursos informàtics per presentar 

la implementació de circuits elèctrics i 

electrònics. 

- Explicar als companys el funcionament d’un 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
x 
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determinat component i/o  circuit a partir de 

diapositives realitzades amb el programari 

adequat. 

 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa per 

tal de donar resposta a les diferents necessitats 

humanes plantejades. 

- Desenvolupar les habilitats durant les diferents 

activitats perquè l’alumne sigui capaç de 

continuar aprenent de manera autònoma, 

segons els objectius didàctics de la unitat. 

- Realitzar un procés d’aprenentatge a partir del 

programari de simulació de circuits elèctrics i 

electrònics. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     x 
 
 
 
 
     x 

 
 
x 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Utilitzar programari de simulació per guanyar 

autonomia durant l’aprenentatge.  

- Abordar els problemes tecnològics de manera 

reflexiva i plantejar-hi alternatives i solucions 

amb autonomia i creativitat.  

  
 

x 
 
 
 
x 

 

 
 

AAnnnneexx  uunnii ttaatt  55..  EElleeccttrròònniiccaa  ddiiggii ttaall     
 
 

Ubicació i temporització 
 

- Els continguts d’aquesta unitat juntament amb els de pneumàtica i hidràulica 

constitueixen el segon bloc de continguts que assenyala el decret. Caldria 

estudiar-los abans de les unitats corresponents a la part d’automatització i 

control, ja que es necessita el domini d’alguns circuits analògics i digitals 

que desprès es veuran.  

- La durada d’aquesta unitat podria oscil·lar entre les 8 i les 10 hores incloent-

hi 1 hora per realitzar un control.  
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Objectius d’aprenentatge 
 
- Conèixer i descriure les principals aplicacions del control digital.  

- Identificar les portes que formen part d’un circuit digital i descriure’n el 

funcionament.  

-  Obtenir la funció lògica simplificada a partir d’un circuit o bé de la taula de 

veritat. 

- Representar el circuit elèctric i electrònic equivalent fent servir la simbologia 

adient.  

- Dissenyar circuits senzills que responguin a la solució de problemes 

tecnològics senzills.  

 

Continguts 
 
Conceptes 
  
- Les portes lògiques 

o Portes AND, OR i NOT 

� Taula de veritat 

� Funció lògica 

� Representació elèctrica i electrònica 

o Portes NAND i NOR 

- Resolució de circuits 

o Construcció de la taula de veritat 

o Obtenció de  la funció lògica. 

o Simplificació de funcions 

� Mapes de Karnaugh 

o Representació elèctrica i electrònica 

- Lleis de Morgan 
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o Implementació de circuits amb portes NAND 

 
Procediment 
 

- Identificació dels diferents tipus de portes en circuits lògics. 

- Obtenció de la taula de veritat i funció lògica a partir d’un circuit determinat. 

- Obtenció del la funció lògica simplificada i el circuit corresponent a partir de 

la taula de veritat. 

- Simplificacions de funcions lògiques fent servir mapes de Karnaugh. 

- Disseny i muntatge de circuits senzills fent servir portes lògiques. 

 
Actituds  
 

- Tenir cura del material electrònic utilitzat en el muntatge dels circuits.   

- Utilitzar els símbols adients en la representació de circuits. 

- Tenir disposició i iniciativa personal per dissenyar  i muntar circuits digitals.  

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
L’electrònica digital és la base dels sistemes informàtics i cada vegada són més 

els aparells que incorporen elements digitals de control d’ús quotidià:  

frigorífics, rentadores, ascensors, etc. 

Els circuits digitals s’implementen a partir d’uns components electrònics 

anomenats portes lògiques de les quals analitzem els tipus més importants i la 

seva representació. 

També cal destacar la metodologia aplicada a la resolució de circuits a partir de 

diferents propostes, tot simplificant les funcions utilitzant mapes de Karnaugh. 

 
Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 

 
Títol de l’activitat 

 
Tipus d’activitat 

(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

3,4 - Anàlisi Anàlisi I 
En aquestes activitats es treballen les portes AND, OR i NOT. A partir un circuit 
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lògic cal identificar les portes, obtenir la funció lògica i fer la taula de veritat 
corresponent. També es proposa obtenir el circuit elèctric equivalent.  
 
6 - Anàlisi  Anàlisi I 
Es la mateixa que l’anterior, però ara amb portes NAND. 
 
Encesa d’un díode LED amb portes 
lògiques - Experiència  

Experiència I 

Es tracta d’implementar un circuit amb portes lògiques fent servir una placa de 
proves i circuits integrats.  
 
7 - Anàlisi Anàlisi I 
Aquesta activitat és molt important, ja que a partir d’una situació real es planteja el 
disseny del circuit lògic, considerant la funció lògica simplificada a partir de mapes 
de Karnaugh. 
 
Control d’ompliment d’un dipòsit 
d’aigua – Proposta de treball 

Proposta de treball G 

En aquesta pràctica es dissenya el control d’ompliment d’un dipòsit d’aigua. Cal 
realitzar-la a l’aula de Tecnologia i es pot plantejar per dur-la a terme en un grup de 
2 o 3 alumnes.    
 

 
 
 
 
Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 
- Identificar les portes emprades en els circuits lògics. 

-  Analitzar el funcionament de circuits lògics.  

- Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole.  

- Implementar problemes tecnològics senzills amb portes lògiques. 

 
Activitats d’avaluació 
 

- Cal fer un seguiment de la realització de les activitats plantejades, com a 

mínim les del quadre anterior.  

- Recolliu les activitats de consolidació i feu-ne una valoració.  

- Realitzeu el control de la unitat. 
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Recuperació 
 
Per tal de recuperar els aprenentatges no assolits es proposa realitzar el 

disseny d’un petit projecte amb portes lògiques.   

 

Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic  

- Analitzar els problemes tecnològics plantejats 

per tal de fer el disseny amb circuits lògics. 

- Comprovar el funcionament dels circuits 

analitzats mitjançant la utilització de portes 

lògiques. 

- Muntar amb portes lògiques els dissenys 

realitzats.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

2. Competència social i ciutadana 

- Entendre l’electrònica digital com la base dels 

sistemes informàtics.  

- Explorar la capacitat de prendre decisions 

individuals i en grup des de la perspectiva del 

respecte cap al seus companys.   

 

 
 

 
 
 
 
 
x 

 
 
x 
 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Utilitzar l’equip informàtic per a la realització 

d’informes tècnics i de presentacions.  

 

 
 
x 
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Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Transformar números decimals en binaris i al 

revés.  

- Realitzar càlculs amb números binaris. 

- Realitzar simplificacions de les funcions 

obtingudes a partir de les taules de veritat o 

dels circuits lògics.  

 
 

 
 

x 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

2. Competències comunicatives 

- Realitzar la documentació del procés tecnològic 

seguint unes pautes determinades. 

- Explicar als companys el funcionament dels 

circuits dissenyats amb portes lògiques. 

- Utilitzar els mitjans informàtics per presentar els 

resultats de la proposta de treball realitzada, 

tant individualment com en grup.  

 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa per 

tal de donar resposta a les diferents necessitats 

humanes plantejades. 

 

 
 

 
 
x 

 
 
 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Abordar de manera reflexiva la generació 

d’idees en el procés de disseny de circuits 

lògics.  

 

  
 

x 
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UUnnii ttaatt  66..  II nnssttaall ··llaacciioonnss  ppnneeuummààttiiqquueess  ii   hhiiddrrààuull iiqquueess    
 
 

Ubicació i temporització 
 

- Els continguts d’aquesta unitat, juntament amb els d’electrònica, 

constitueixen el segon bloc de continguts que assenyala el decret. Caldria 

estudiar-los abans de les unitats corresponents a la part d’automatització i 

control, ja que es necessita el domini d’alguns circuits analògics i digitals 

que desprès es veuran.  

- La durada d’aquesta unitat podria oscil·lar entre les 10 i les 12 hores, 

incloent-hi 1 hora per realitzar un control. És molt important realitzar la 

proposta de treball de simulació de circuits pneumàtics  per assolir els 

objectius plantejats.  

 

Objectius d’aprenentatge 
 
- Conèixer i descriure les principals aplicacions de control pneumàtic i 

hidràulic.  

- Identificar els diferents elements d’una instal·lació pneumàtica i hidràulica. 

- Descriure el funcionament de circuits pneumàtics i hidràulics senzills a partir 

del seu esquema.  

- Simular per ordinador el funcionament d’algunes de les aplicacions 

estudiades.  

 

Continguts 
 
Conceptes 
  
- Sistemes pneumàtics 

o Característiques dels fluids 

o Magnituds 
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- Elements d’una instal·lació pneumàtica 

o Generadors 

o Elements de condicionament 

o Elements de transport 

o Elements de distribució 

o Actuadors pneumàtics 

- Accionament directe de cilindres 

o Comandament directe de cilindres d‘efecte simple i doble 

o Control de velocitat 

- Accionament indirecte de cilindres 

o Comandament indirecte de cilindres d’efecte simple i doble 

- Sistemes hidràulics 

Procediment 
 
- Utilització d’un simulador com el Fluid Sim per simular els circuits pneumàtics 

estudiats. 

- Càlcul de les diferents magnituds utilitzades en el treball amb fluids.  

- Representació d’esquemes pneumàtics i hidràulics a partir dels símbols 

corresponents. 

- Utilització d’eines informàtiques par simular circuits pneumàtics i hidràulics. 

Actituds  
 
- Respecte a les normes i criteris establerts per l’ús i control de les eines, 

materials, llibres, etc., de l’aula de Tecnologia. 

- Actitud ordenada i metòdica en el treball quotidià, amb un èmfasi especial 

en la planificació de tasques i en l’aprofitament dels recursos disponibles. 

- Valoració de l’intercanvi de la informació tecnològica que s’ajusta a normes 

internacionals. 

- Utilització de simbologia normalitzada en la representació d’esquemes 

pneumàtics i hidràulics.  
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Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
En aquesta unitat és prioritari que els alumnes treballin i assoleixin la part 

gràfica de representació de circuits. Serà a partir d’aquí que podran fer l’anàlisi 

de circuits senzills.  

Cal destacar la importància que té fer les simulacions proposades en la part 

final del llibre en la proposta de treball Simulació de circuits pneumàtics. Si no 

disposeu del programa Fluid Sim també es poden realitzar amb una versió de 

demostració, tal i com s’indica en l’explicació de la pràctica.  

Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 
 

Títol de l’activitat 
 

Tipus d’activitat 
(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

1,2,3 - Anàlisi Anàlisi I 
Aquestes activitats tenen per objectiu posar de manifest la importància que té l’ús 
de l’aire comprimit, tant per les seves característiques com per la seva facilitat 
d’obtenció.  
 
6,7 - Problemes  Problemes I 
Es tracta d’aplicar els continguts apresos sobre magnituds i unitats que es fan 
servir en el treball amb fluids.  
 
12,13,14,15 - Anàlisi  Anàlisi I 
En aquestes activitats es treballen característiques importants dels elements de 
tractament d’aire comprimit.  
 
17,18 - Qüestions senzilles Qüestions senzilles I 
Es treballen aspectes importants pel que fa a les instal·lacions i la seva 
configuració.  
 
23 – Representació Representació I 
En aquesta activitat es treballa el llenguatge gràfic utilitzat en la representació de 
vàlvules.  
 
24,25 - Qüestions senzilles Qüestions senzilles I 
Es continuen treballant aspectes gràfics de la representació de vàlvules.  
 
26, 27,28,29,30 - Anàlisi Anàlisi I 
En aquestes activitats s’analitzen circuits amb accionament directe, tant de 
cilindres d’efecte simple com d’efecte doble.  
32,33,34 - Anàlisi Anàlisi I 
En aquestes activitats s’analitzen circuits amb accionament indirecte, tant de 
cilindres d’efecte simple com d’efecte doble. 
1 - De consolidació Problemes I 
Es tracta d’una activitat on es calculen alguns paràmetres de cilindres com ara 
cabal, força, etc.  
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Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 
- Interpretar la lògica de funcionament dels elements pneumàtics i hidràulics a 

partir de simbologia normalitzada.  

- Muntar elements senzills que demostrin la transmissió de força en un 

sistema pneumàtic. 

- Explicar el funcionament d’una aplicació pneumàtic i/o  hidràulica a partir del 

seu esquema. 

-  

Activitats d’avaluació 
 

- Cal fer un seguiment de les activitats plantejades, com a mínim les del 

quadre anterior.  

- Recolliu els exercicis plantejats en la proposta de treball Simulació de 

circuits pneumàtics. Es poden recollir en format electrònic per veure el 

funcionament en el simulador.  

- Realitzeu el control de la unitat. 

 
Recuperació 
 
Per tal de recuperar els aprenentatges no assolits es proposa dissenyar d’un 

petit projecte d’automatització amb el Fluid Sim.  
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Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic  

- Manipular els elements d’una instal·lació 

pneumàtica. 

- Analitzar circuits pneumàtics i hidràulics 

senzills.  

- Implementar instal·lacions pneumàtiques 

senzilles a l’aula de Tecnologia.  

 

 
 

 

 
 
 

x 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
x 

2. Competència social i ciutadana 

- Explorar la capacitat de prendre decisions 

individuals i en grup des de la perspectiva del 

respecte cap al seus companys.   

 

 
 

 
 

 
 
 
x 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Utilitzar l’equip informàtic per a portar a terme la 

simulació de circuits pneumàtics.  

 

 
 

 
 
 
 

 
x 

 
 

x 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Fer càlculs amb les magnituds que 

caracteritzen els fluids.  

- Utilitzar les unitats corresponents del sistema 

internacional i realitzar els canvis  pertinents a 

altres unitats molt utilitzades.  

 

 
 

 
 
 
 

x 

 
x 

2. Competències comunicatives    
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- Documentar el procés tecnològic seguint unes 

pautes determinades. 

- Explicar als companys el funcionament dels 

circuits dissenyats amb Fluid Sim. 

- Utilitzar els mitjans informàtics per presentar les 

simulacions, tant individualment com en grup.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

x 
 
 
x 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa per 

tal de donar resposta a les diferents necessitats 

humanes plantejades. 

 

 
 

 
 
x 

 
 
 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Abordar de manera reflexiva la generació 

d’idees en el procés de disseny de circuits 

pneumàtics.  

 

  
 

x 

 

 

 

UUnnii ttaatt  77..  CCoonnttrrooll   ppeerr  oorrddiinnaaddoorr  
 
 

Ubicació i temporització 
 

- El control per mitjà d’un ordinador cada cop es fa servir més en les diferents 

activitats de la vida quotidiana. Aquesta unitat està ubicada desprès dels 

continguts referits a l’electrònica, la pneumàtica i la hidràulica, ja que els 

diferents components analitzats en aquestes unitats s’utilitzaran en el 

control per ordinador. Això sí, convindria treballar aquests  continguts  

abans de l’estudi dels robots.  

- La durada d’aquesta unitat podria estar al voltant de les 12 hores, incloent-hi 

1 hora per realitzar un control. Cal tenir present que el temps de dedicació a 
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aquesta unitat podria incrementar-se considerablement si es vol aprofundir 

en el coneixement dels diferents llenguatges de programació.  

 

Objectius d’aprenentatge 
 
- Utilitzar els diagrames de flux per a la representació gràfica dels diferents 

passos que conformen un algorisme. 

- Realitzar programes senzills en logo i basic. 

- Conèixer una interfície de control (controladora) i la seva utilitat en el control 

per ordinador. 

- Aprendre a programar una controladora per realitzar activitats senzilles com 

l’encesa intermitent d’una bombeta, el gir d’un motor, la càrrega i 

descàrrega d’un condensador, etc.  

 

Continguts 
 
Conceptes 
 
- L’algorisme 

o Estructures bàsiques 

- Llenguatges de programació 

o Baix nivell 

o Alt nivell 

- Programació en logo 

- Programació en basic 

- Interfícies de control 

 
Procediments 
 
- Realització i interpretació del diagrama de flux corresponent a un determinat 

algorisme. 
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- Creació de programes senzills mitjançant la utilització dels llenguatges de 

programació WinLogo i SmallBasic. 

- Utilització de les controladores Enconor i IE&TC per implementar  activitats 

que permetin controlar diferents dispositius a través de l’ordinador.  

- Utilització de programari informàtic per realitzar la simulació de diagrames de 

flux. 

 
Actituds  
 
- Tenir cura en la utilització dels diferents equips i components. 

- Tenir una actitud crítica davant les possibilitats que ofereix el control per 

ordinador. 

- Prendre consciència del progrés vertiginós que ha experimentat la 

informàtica, en aquest cas dels components i equips que tenim a l’abast.  

 

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
Es tracta d’una unitat en la que utilitzarem l’ordinador per controlar el 

funcionament de diferents dispositius. Abans, però, cal conèixer l’entorn d’un 

llenguatge de programació: sintaxi, instruccions, etc.   

Els llenguatges de programació que es fan servir són el WinLogo i l’SmallBasic. 

Es recomana que els alumnes vagin fent les activitats de la unitat 

individualment i al seu ritme. Per realitzar les propostes de treball 

corresponents al control per ordinador cal disposar de les plaques 

controladores Enconor i/o IE&TC. La implementació d’aquestes pràctiques és 

convenient fer-la en grups de dos alumnes i amb la supervisió del professor.  

Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 
 

Títol de l’activitat 
 

Tipus d’activitat 
(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

2 - Anàlisi Anàlisi I 
Aquesta activitat té per objectiu la interpretació d’un organigrama o diagrama de 
flux a partir d’unes determinades dades d’entrada.  
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3 – Qüestions senzilles  Qüestions senzilles I 
Es tracta de realitzar el diagrama de flux corresponent a cada un dels dos 
exemples de l’estructura condicional simple que es mostren en el text.  
 
1 – Procediment que calculi el perímetre 
i la superfície d’un rectangle  

Taller d’informàtica I 

Té per objectiu servir d’introducció al llenguatge WinLogo mitjançant la definició 
d’un procediment que dibuixi un rectangle i calculi el perímetre i la superfície en les 
unitats corresponents.   
 
2 – Programa que ens permeti saber si 
un nombre determinat és primer o no 

Taller d’informàtica I 

Aquí es pretén aprofundir en el llenguatge SmallBasic amb la utilització de funcions 
com sqr (arrel quadrat) o int (retorn de la part sencera d’un nombre) i  instruccions 
com rem, if ... then o while.  
 
 Control per ordinador mitjançant la 
placa ENCONOR 

Proposta de treball G 

Amb la realització de diferents activitats pràctiques es pretén que l’alumne es 
familiaritzi amb l’ús de la placa controladora Enconor i de la seva programació en el 
llenguatge WinLogo.  
 
 Control per ordinador mitjançant la 
placa controladora IE&TC 

Proposta de treball G 

 Amb la implementació d’altres activitats pràctiques (són activitats diferents a les 
realitzades amb la placa Enconor) es pretén que l’alumne es familiaritzi amb l’ús de 
la placa controladora IE&TC i de la seva programació en el llenguatge WinLogo.  
 
 

 
Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 

- Analitzar algorismes descrits, tant en un llenguatge col·loquial com 

mitjançant la representació gràfica de diagrames de flux. 

- Dissenyar algorismes mitjançant la representació gràfica dels diagrames de 

flux. 

- Implementar programes senzills en els llenguatges de programació logo i 

basic.  

- Saber programar la controladora Enconor i/o IE&TC per poder realitzar el 

control per ordinador de circuits senzills.  

 
Activitats d’avaluació 
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- Cal fer un seguiment de la realització de les diferents activitats i dels tallers 

d’informàtica, especialment els corresponents al requadre anterior i valorar 

l’assoliment, sobretot, dels procediments treballats.  

- Valoreu la utilització de programes informàtics per a la creació de diagrames 

de flux.  

- Realitzeu el control de la unitat. 

 
Recuperació 
 

Per tal de recuperar els aprenentatges no assolits es proposa la realització 

d’algorismes mitjançant diagrames de flux i la implementació corresponent en 

logo i en basic. Aquests algorismes podrien correspondre a: un procediment 

que dibuixi i calculi el perímetre i la superfície d’un triangle, un procediment que 

calculi el màxim comú divisor dos números, un procediment per trobar tots els 

números primers més petits que un número n donat, etc.  

 
 

Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic 

- Conèixer els diferents components que 

intervenen en el control per ordinador. 

- Descriure les funcions bàsiques d’una interfície 

de control. 

- Analitzar el procés bàsic de funcionament d’una 

interfície de control.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

x 
 
 

x 

 
 
 
x 

2. Competència social i ciutadana 

- Prendre consciència de la importància que té la 

utilització de les noves tecnologies avui dia.  

- Desenvolupar valors i criteris ètics associats 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
x 
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amb la ciència i la tecnologia, dins l’objectiu 

d’educar per a una ciutadania responsable en 

una societat amb un component tecnocientífic 

cada vegada més complex i exigent.  

 

x 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Realitzar el control per ordinador tant de circuits 

ja implementats en unitats anteriors com de 

nous que no siguin difícils d’implementar. 

- Simular algorismes mitjançant la utilització del 

programari adequat.  

- Emmagatzemar la informació en format digital. 

 

 
 

 
x 
 
 
 
 
x 
 

      x 

 
 

 
 

 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Llegir i interpretar gràfics. 

- Utilitzar funcions i operacions matemàtiques en 

la implementació d’algorismes.  

 

 
 

 

 
      x 
 
      x 

 
 

2. Competències comunicatives 

- Fer servir els recursos informàtics per presentar 

el funcionament dels diferents circuits 

implementats en unitats anteriors. 

- Explicar als companys el funcionament bàsic 

d’una controladora a partir de diapositives 

realitzades amb el programari adequat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 

 
x 
 
 
 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa per 

tal de donar resposta a les diferents necessitats 

humanes plantejades. 

- Desenvolupar les habilitats a través de les 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
x 
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diferents activitats perquè l’alumne sigui capaç 

de continuar aprenent de manera autònoma, 

segons els objectius didàctics de la unitat. 

- Realitzar un procés d’aprenentatge a partir del 

programari de simulació d’algorismes. 

 

     x 
 
 
 
 
     x 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Utilitzar programari de simulació per guanyar 

autonomia durant l’aprenentatge.  

- Abordar els problemes tecnològics de manera 

reflexiva i plantejar-hi alternatives i solucions 

amb autonomia i creativitat.  

 

  
 

x 
 
 
 
x 

 

 
 
 

UUnnii ttaatt  88..  MMààqquuiinneess  aauuttoommààttiiqquueess  ii   rroobboottss  
 
 

Ubicació i temporització 
 

- Els continguts d’aquesta unitat juntament amb els de la unitat següent 

constitueixen bona part dels continguts que assenyala el decret en el tercer 

bloc. Caldria estudiar-los desprès de les unitats de Control elèctric i 

electrònic i d’Electrònica digital, ja que es necessita el domini d’alguns 

circuits analògics i digitals que desprès es veuran.  

- En la primera part de la unitat es tracten aspectes teòrics, com la 

classificació dels robots, parts, desplaçament dels robots, interfícies, etc. En 

la segona part s’estudia, lligat a la proposta de treball Braç de robot 

semiautomàtic, els sistemes mecànics i control del mateix.  

- La durada d’aquesta unitat podria oscil·lar entre les 8 i les 10 hores, 

incloent-hi 1 hora per realitzar un control. Si s’opta per realitzar la proposta 

de treball Braç de robot semiautomàtic, caldria ampliar aquesta 

temporització.  
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Objectius  d’aprenentatge 
 

- Identificar i classificar diferents robots en funció de diversos criteris. 

- Identificar les parts dels robots i descriure la funció i característiques de 

cadascun dels seus elements. 

- Construir un petit robot semiautomàtic seguint unes pautes i identificar i 

descriure la funció de cadascun dels seus elements. 

 

Continguts 
 
Conceptes 
 

- Màquines i robots 

o Màquines manuals 

o Màquines automàtiques 

o Robots 

- Funcionament dels robots 

o Moviments 

o Elements motors 

o Control 

- Construcció d’un robot senzill 

 
Procediments 
 

- Identificació i descripció de les cinc màquines automàtiques i robots. 

- Descripció de les característiques dels primers robots i de les màquines 

automàtiques. 

- Identificació de les parts principals dels robots, així com de les seves 

funcions i característiques. 

- Construcció d’un petit robot seguint unes pautes determinades. 
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Actituds  
 

- Valoració de la importància que els robots han tingut en el desenvolupament 

cientificotecnològic. 

 

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
Com s’ha indicat en la introducció la primera part de la unitat, la corresponent a 

la descoberta de les màquines i automàtiques i robots, es treballarà a partir 

d’activitats de tipus teòric, mentre que la part de moviment i control convé 

treballar-la a partir de la proposta de treball Braç semiautomàtics de robot.  

Si no fos possible fer la proposta de treball esmentada seria convenient 

realitzar els circuits de control a l’aula de Tecnologia per veure com invertim el 

sentit de gir del motor. Així mateix convindria realitzar l’experiència 

Comprovació del funcionament d’un microruptor.  

Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 
 

Títol de l’activitat 
 

Tipus d’activitat 
(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

1 - Anàlisi Anàlisi I 
Pretén, a partir de l’anàlisi de màquines de l’entorn de l’alumne, reflexionar sobre el 
grau d’autonomia que tenen, així com descriure’n el funcionament.  
 
3 - Anàlisi  Anàlisi I 
Es tracta de classificar atenent a diferents criteris una sèrie de robots proposats. 
 
7,8 - Qüestions senzilles  Qüestions senzilles I 
Té per objectiu  identificar les diferents parts d’un robot industrial a partir d’una 
figura proposada. 
  
Plataforma amb rodes - Experiència Experiència I 
A partir d’un senzill muntatge amb una plataforma i quatre rodes s’exploren les 
possibilitats de desplaçament dels robots.   
 
 9, 11 - Anàlisi Anàlisi I 
La primera activitat té per objectiu comparar amb els sistemes elèctrics els 
sistemes pneumàtics i hidràulics que es fan servir per moure els robots . En la 
segona, es tracta d’identificar, a partir d’un robot industrial, les connexions de què 
disposa i el trànsit de dades.  
 
 15 - Anàlisi Anàlisi I 
Aquesta activitat és molt important, ja que posa de manifest el concepte de grau de 
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llibertat.  
 
 16 - Representació  Representació I 
 En aquesta activitat l’alumne ha de fer un esbós d’un canell i un braç proposats, i 
indicar a sobre els graus de llibertat de què disposen.   
 
 Braç de robot semiautomàtic - 
Proposta de treball 

Proposta de treball G 

En aquesta pràctica es treballen sobretot el sistema mecànic de moviment i el 
control manual d’aquest braç.  
 

 
 
Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 

- Descriure les característiques dels primers robots. 

- Identificar les parts dels robots i descriure la seva funció. 

- Valorar l’impacte que las màquines automàtiques i els robots han tingut en 

la nostra societat. 

- Construir un robot semiautomàtic en grup, seguint unes pautes 

determinades. 

 
Activitats d’avaluació 
 

- Cal fer un seguiment de la realització de les diferents activitats, en especial 

de les corresponents al requadre anterior, i valorar l’assoliment, sobretot, 

dels procediments treballats.  

- Valoreu, si escau, la proposta de treball Braç semiautomàtic de robot. 

- Realitzeu el control de la unitat. 

 
Recuperació 
 

Per tal de recuperar els aprenentatges no assolits es proposa la realització de les 

activitats de consolidació, tot fent servir el Crocodile per simular els circuits proposats.  
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Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic 

- Entendre la tecnologia com a mitjà per resoldre  

problemes humans.  

- Adquirir coneixements sobre objectes, 

processos i sistemes de l’entorn tecnològic 

immediat de l’alumne. 

- Desenvolupar les destreses tècniques i les 

habilitats de manipulació d’eines i objectes amb 

precisió i seguretat. 

- Identificar problemes rellevants, realitzar 

observacions i manipulacions, formular-se 

preguntes i obtenir respostes aplicant el 

coneixement teòric i empíric disponible. 

- Adquirir competències en un ús responsable 

dels recursos, tenir cura del medi, practicar un 

consum racional i tenir cura de la pròpia salut i 

de la dels altres com a  elements clau de la 

millora de la qualitat de vida de les persones. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
x 

2. Competència social i ciutadana 

- Explorar la capacitat de prendre decisions 

individuals i en grup des de la perspectiva del 

respecte als companys.  

- Prendre decisions en un món en què els 

avanços en els àmbits científic i tecnològic són 

molt ràpids i tenen una influència decisiva en la 

vida de les persones, la societat i l’entorn. 

- Desenvolupament de valors i criteris ètics 

associats a la ciència i a la tecnologia, dins de 

l’objectiu d’educar per a una ciutadania 

responsable en una societat amb un 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
x 
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component tecnocientífic cada cop  més 

complex i exigent. 

 
3. Tractament de la informació i competència digital 

- Elaborar la documentació pròpia del procés 

tecnològic mitjançant eines informàtiques.  

- Localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar, 

presentar i difondre la informació mitjançant les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

- Simular processos tecnològics i adquirir 

destreses relatives a entorns multimèdia. 

- Valorar la informació i la comunicació com a 

fonts de comprensió i transformació de l’entorn 

en un món globalitzat. 

 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Mesurar i calcular magnituds bàsiques. 

- Utilitzar escales. 

- Llegir i interpretar gràfiques. 

- Resoldre problemes basats en l’aplicació 

d’expressions matemàtiques referents a 

principis i fenòmens físics.  

 

 
 

 

 
       
 

x 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
x 

2. Competències comunicatives 

- Llegir, interpretar i redactar d’informes i 

documents tècnics. 

- Explicar als companys el procés tecnològic 

aplicat a la solució d’un problema determinat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 

 
x 
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- Adquirir el vocabulari específic que s’haurà de 

fer servir en els processos de cerca, anàlisi, 

selecció, síntesi i comunicació de la informació. 

- Utilitzar textos de diferents tipus 

 
 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 

3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa amb 

l’objectiu de desenvolupar estratègies de 

resolució de problemes tecnològics, en especial 

mitjançant l’obtenció, anàlisi i selecció 

d’informació útil per a un projecte. 

 

 
 

 
 
 

     x 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Enfrontar-se als problemes tecnològics de 

manera reflexiva i plantejant alternatives i 

solucions de manera autònoma i creativa. 

 

  
 

x 
 
 
 
 

 

5. Competència cultural i artística 

- Utilitzar instruments de representació gràfica. 

- Dissenyar y construir objectes i estructures. 

- Apreciar la diversitat de produccions 

tecnològiques de les societats. 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

UUnnii ttaatt  99..  DDiisssseennyy,,  ccoonnssttrruucccciióó  ii   pprrooggrraammaacciióó  ddee  rroobboottss  
 
 

Ubicació i temporització 
 

- Els continguts de disseny, construcció i programació de robots didàctics, 

estan ubicats després  dels continguts referits a Màquines automàtiques i 

robots. Aquest fet fa que, a l’inici d’aquesta activitat, l’alumne ja tingui una 

certa base teòrica relacionada amb el tema de l’automatització i els robots, 
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per la qual cosa es pot enfocar la unitat de forma més concreta a la 

construcció i programació d’un determinat model de robot. 

-  La durada d’aquesta unitat podria oscil·lar entre les 12 i les 15 hores, 

incloent-hi 1 hora per realitzar un control. Cal tenir present que la quantitat 

d’exercicis proposats i els diferents ritmes d’aprenentatge poden donar lloc 

a temporitzacions molts dispars.  

 

Objectius d’aprenentatge 
 
- Analitzar  i identificar les diverses parts de què consta un procés automàtic 

implementat en un robot didàctic. 

- Estudiar els diversos elements que composen un robot rastrejador: sensors, 

motors, elements de control i circuits d’alimentació. 

- Estudiar el funcionament de l’algorisme de control d’un robot didàctic, tant 

pel que fa a una solució amb tècnica combinacional com a una solució 

seqüencial. 

- Estudiar les diverses tecnologies de control aplicables a un procés 

automàtic  i, de forma més concreta, el control amb microcontrolador. 

 

Continguts 
 
Conceptes 
 
- Introducció als robots didàctics 

- Elements que constitueixen un robot 

- Funcionament dels robots rastrejadors 

- Estudi de l’algorisme de control d’un robot didàctic rastrejador 

o Algorisme combinacional  

o Algorisme seqüencial 

- Tecnologies de control 

o Tècnica cablada  
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o Tècnica programada 

- Competició de robots didàctics 

 
Procediment 
 
- Muntatge d’un robots rastrejador amb dos sensors. 

- Preparació de les eines. Selecció de les eines més adequades per a portar a 

terme el projecte pràctic. 

- Preparació dels components. Identificació física de tots els elements reals 

que formen el muntatge. 

- Inserció i soldadura dels components. 

- Modificació de servomotors. Transformació dels servomotors en motors de 

corrent continu amb reducció mecànica. 

- Programació del robot amb l’editor de diagrama de flux del sistema PICAXE. 

 
Actituds  
 
- Tenir criteri en la bona utilització de les diverses eines utilitzades en 

l’elaboració de circuits electrònics. 

- Tenir una actitud crítica, innovadora i de millora davant de les diverses 

possibilitats existents a l’hora de realitzar un projecte automàtic. 

- Prendre consciència de la metodologia i ordre necessari a l’hora de portar a 

terme un projecte real d’automatització. 

 

 

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge. Metodologia 
 
Encara que es pot realitzar un estudi teòric de la unitat, es recomana fer l’estudi 

a partir de la construcció del robot de la proposta de treball Construcció d’un 

robot rastrejador. Es pot plantejar a partir d’un procés tecnològic i d’aquesta 

manera enriquir les explicacions que hi ha al text en la fase de recerca 
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d’informació. La solució escollida pot adoptar diferents tecnologies de control, 

encara que la que s’explica en el text fa servir la tècnica programada amb el 

microprocessador PICAXE.   

Activitats d’ensenyament-aprenentatge més significatives 
 

Títol de l’activitat 
 

Tipus d’activitat 
(I) Individual  
(P) Parella 
(G) Grup 

1,2 - Qüestions senzilles Qüestions senzilles I 
Aquestes activitats estan centrades en aspectes de disseny i de construcció del 
xassís del robot.  
 
6 - Anàlisi  Anàlisi I 
Es tracta de fer l’anàlisi de l’esquema del senyal del sensor amb la particularitat 
que es demana fer els canvis pertinents per obtenir un senyal negatiu en compte 
de positiu.  
 
9 - Anàlisi  Anàlisi I 
Té per objectiu estudiar l’esquema de control dels motors dels robots.  
 
11 - Anàlisi Anàlisi I 
Aquest exercici pretén analitzar l’esquema del circuit d’alimentació  
 
15 - Anàlisi Anàlisi  I 
Aquesta activitat té per objectiu aprofundir en el funcionament dels robots 
rastrejadors.  
 
22 - Anàlisi Anàlisi I 
En aquesta activitat es pretén assolir els continguts sobre el disseny de circuits 
amb control combinacional realitzant la taula de veritat i obtenint la funció lògica per 
a unes condicions determinades.   
 
28 - Anàlisi Anàlisi  I 
Aquest exercici té per objectiu comparar el disseny combinacional i seqüencial del 
robot.  
 
31,32 - Anàlisi Anàlisi  I 
En aquestes activitats es treballa el disseny del robot amb tècnica cablada.  
 
41 - Anàlisi Anàlisi  I 
Té per objectiu implementar l’algorisme de funcionament del robot rastrejador 
combinacional amb funcions lògiques i amb diagrames de contactes.  
 
PICAXE – Taller d’informàtica Taller d’informàtica I 
En aquest taller ens familiaritzarem amb el software de PICAXE.  
 
Construcció d’un robot rastrejador - 
Proposta de treball  

Proposta de treball  G 

Es tracta de dissenyar i construir un robot rastrejador controlat mitjançant el 
microcontrolador PICAXE.  
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Avaluació 
 
Criteris d’avaluació 
 

- Descriure les parts d’un robot didàctic a partir de fotografies o maquetes. 

- Descriure el funcionament dels diversos circuits de què disposa un robot 

rastrejador: sensor, motors i circuits d’alimentació.  

- Realitzar l’algorisme corresponent al robot rastrejador, tant amb tècnica 

combinacional com seqüencial.  

- Muntar i programar el robot rastrejador amb el microcontrolador PICAXE. 

 
Activitats d’avaluació 
 

- Cal fer un seguiment de la realització de les activitats realitzades, 

especialment les corresponents al requadre anterior, i valorar l’assoliment, 

sobretot, dels procediments treballats.  

- Feu l’avaluació del procés tecnològic, en el cas que s’opti per realitzar la 

proposta de treball Construcció d’un robot rastrejador.  

- Realitzeu el control de la unitat. 

 
Recuperació 
 
Per tal de recuperar els aprenentatges no assolits es proposa realitzar l’activitat 

23 d’anàlisi, en la qual es proposa fer la taula de veritat, tenint en compte que 

ara s’afegeix un sensor central al robot; deduir les funcions lògiques per a cada 

sentit de gir i implementar les funcions lògiques amb portes lògiques i 

diagrames de contactes.  
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Assoliment de les competències pròpies de la matèri a   
 
 
 

           Competències que es treballen  

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència sobre el coneixement i la interacció 

amb el mon físic 

- Entendre la tecnologia com a mitjà per resoldre  

problemes humans. 

- Desenvolupar les destreses tècniques i les 

habilitats de manipulació d’eines i objectes amb 

precisió i seguretat. 

- Identificar problemes rellevants, realitzar 

observacions i manipulacions, formular-se 

preguntes i obtenir respostes aplicant el 

coneixement teòric i empíric disponible. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 

 
 

 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Competència social i ciutadana 

- Explorar la capacitat de prendre decisions 

individuals i en grup des de la perspectiva del 

respecte als companys.  

- Prendre decisions en un món en què els 

avanços en els àmbits científic i tecnològic són 

molt ràpids i tenen una influència decisiva en la 

vida de les persones, la societat i l’entorn. 

- Desenvolupar de valors i criteris ètics associats 

a la ciència i a la tecnologia, dins de l’objectiu 

d’educar per a una ciutadania responsable en 

una societat amb un component tecnocientífic 

cada cop  més complex i exigent. 

- Participar en competicions de robots didàctics 

en diversos àmbits, respectant les diverses 

propostes realitzades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

3. Tractament de la informació i competència digital 

- Elaborar la documentació pròpia del procés 

tecnològic mitjançant eines informàtiques.  

 
x 
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- Localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar, 

presentar i difondre la informació mitjançant les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

- Simular processos tecnològics i adquirir 

destreses relatives a entorns multimèdia. 

- Valorar la informació i la comunicació com a 

fonts de comprensió i transformació de l’entorn 

en un món globalitzat. 

- Realitzar la simulació de l’algorisme del robot 

rastrejador mitjançant el programari adient. 

 

 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 

 
 

 

 

Assoliment de la resta de competències bàsiques   
 
 

           Competències que es treballen 

Grau d’assoliment 

Poc Força Molt 

1. Competència matemàtica 

- Mesurar i calcular magnituds bàsiques. 

- Utilitzar escales. 

- Estudiar i simplificar funcions lògiques 

 

 
 

 

 
x 
x 
 

 
 
 
 
x 

 

2. Competències comunicatives 

 
- Llegir, interpretar i redactar d’informes i 

documents tècnics. 

- Explicar als companys el procés tecnològic 

aplicat a la solució d’un problema determinat. 

- Adquirir el vocabulari específic que s’haurà de 

fer servir en els processos de cerca, anàlisi, 

selecció, síntesi i comunicació de la informació. 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
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3. Competència d’aprendre a aprendre 

- Gestionar els recursos de què es disposa amb 

l’objectiu de desenvolupar estratègies de 

resolució de problemes tecnològics, en especial 

mitjançant l’obtenció, anàlisi i selecció 

d’informació útil per a un projecte. 

 

 
 

 
 
 

     x 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Enfrontar-se als problemes tecnològics de 

manera reflexiva i plantejant alternatives i 

solucions de manera autònoma i creativa. 

 

  
 

x 
 
 
 
 

 

 

 

10. Connexió amb altres matèries   
 
 

Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC.  

 

11. Avaluació, procediments i recuperació al llarg del 
curs   
 
 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ.     
 

INTRODUCCIÓ. COMPETÈNCIES ESPECÌFIQUES DE LA MATÈRIA. 
 

Les competències pròpies de la matèria de Tecnologies estan estretament vinculades 

a les competències específiques centrades en conviure i habitar el món, que comprèn 

la competència en el coneixement i la interacció amb el món i la competència social i 

ciutadana. 

 

Assolir la competència de conviure i habitar el món implica adquirir coneixements 

sobre objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics, així com desenvolupar 

destreses tècniques i habilitats per manipular objectes amb precisió i seguretat. 

L’anàlisi d’objectes i sistemes tècnics des de diferents punts de vista permet conèixer 

com s’han dissenyar i construït el elements que els formen i quina funció 

desenvolupen dins el conjunt, facilitant el seu ús i conservació. 
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En la matèria de Tecnologies, el coneixement i la interacció amb el món físic implica 

identificar problemes rellevants, realitzar observacions i manipulacions, formular-se 

preguntes i obtenir respostes aplicant el coneixement teòric i empíric disponible. 

També suposa adquirir competències per fer un ús responsable dels recursos, tenir 

cura del medi, practicar un consum racional i vetllar per la pròpia salut i la dels altres 

com a elements clau de la millora de la qualitat de vida de les persones. 

 

La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds per aplicar 

els coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i col·lectiu 

rigorós i també per prendre decisions en un món en què els avenços en els àmbits 

científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida de les 

persones, la societat i l’entorn. També implica el desenvolupament de valors i criteris 

ètics associats a la ciència i a la tecnologia, dins l’objectiu d’educar per una ciutadania 

responsable en una societat amb un component tecnocientífic cada vegada més 

complex i exigent. 

 

El tractament de la informació i la competència digital també s’ha de considerar una 

competència pròpia de la matèria. El tractament específic de les tecnologies de la 

informació i la comunicació, integrat a aquesta matèria, proporciona una oportunitat 

especial per desenvolupar aquesta competència, associada al desenvolupament de 

continguts que permeten localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar, presentar i 

difondre la informació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

L’ús d’aquestes tecnologies està associat, també, a la simulació de processos 

tecnològics i a l’adquisició de destreses relatives als entorns multimèdia. Aquesta 

competència permet valorar la informació i la comunicació com a fonts  de comprensió 

i transformació de l’entorn en un món globalitzat. 

 

PRINCIPIS GENERALS D'AVALUACIÓ 

 
Principis generals d’avaluació. 

Al llarg de l'avaluació de cada crèdit, tenim en compte els tres aspectes: l'avaluació 

inicial, l'avaluació formativa i l'avaluació sumativa. 

 

Pel que fa a l'avaluació inicial, a l'inici de cada unitat didàctica es realitzen una sèrie 

d’activitats. Aquestes activitats tenen per objecte detectar no tan sols els conceptes 
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sinó també la detecció de capacitats procedimentals i actitudinals. L'avaluació inicial es 

complerta amb l'observació sistemàtica a classe. 

 

L'avaluació formativa es treballarà mitjançant el treball desenvolupat durant cada unitat 

didàctica.  

 

El darrer punt de reflexió correspon a l'avaluació sumativa, en ella es comprovarà 

definitivament, la proporció en què l'alumne/a ha assimilat els continguts que s'havia 

previst. Caldrà fer-ne una valoració i comparar-ne els resultats amb la prova i estat 

inicial. 

 

L'avaluació és, en tot moment, contínua i ha de servir per ajustar l'ajut pedagògic a 

cada alumne/a. L'avaluació és de manera molt important una estratègia per a fomentar 

el treball de l'alumne/a i l'assimilació. Es valorarà el treball fet a  classe i l’interès i 

esforç a progressar. 

 
 
MATÈRIA ESPECÍFICA: Tecnologia 
 CURS: 4t ESO 

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ. MATÈRIA ESPECÍFICA: TECNOLOGIA. 4t ESO  

 
La presentació puntual i amb avaluació positiva del dossier d’exercicis serà condició 
indispensable per obtenir avaluació positiva. Tindrà una repercussió percentual del 
10% en la nota final. 
 
Es preveuen realitzar un mínim de tres controls conceptuals escrits al llarg del curs. 
Per considerar-los superats en el seu conjunt, a cadascun d’ells s’haurà d’obtenir  com 
a mínim una nota de quatre sobre deu i la mitjana aritmètica dels controls conceptuals 
haurà de ser superior a cinc. Com a norma general l’alumne/a haurà de recuperar a 
final de curs tots els controls suspesos. Aquest aparat tindrà un pes del 25% de la nota 
final. 
 
De la mateixa forma es preveuen realitzar un mínim de tres controls/projectes de tipus 
procedimental al llarg del curs. Per considerar-los superats en el seu conjunt, a 
cadascun d’ells s’haurà d’obtenir com a mínim una nota de quatre sobre deu i la 
mitjana aritmètica dels controls/projectes haurà de ser superior a cinc. Com a norma 
general l’alumne/a haurà de recuperar a final de curs tots els controls/projectes 
suspesos. Aquest aparat tindrà un pes del 55% de la nota final. 
 
Part actitudinal: Es valorarà el treball fet a  classe i l’interès i esforç a progressar. 
S’observarà l’actitud, es valorarà la realització dels deures, el comportament a les 
classes teòriques, al taller i a l’aula d’informàtica, si treballa de forma ordenada, si 
recull tot el material abans de sortir del taller, si té cura del material, si utilitza les eines 
i màquines segons les normes d’ús, conservació i seguretat i si deixa net el lloc que ha 
ocupat. Amb totes les anotacions es posarà una nota que comptarà un 10% de la nota 
final. 
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Un cop complides les condicions anteriors, la nota final s’obtindrà d’aplicar els 
percentatges citats anteriorment a la nota obtinguda de fer la mitjana aritmètica dels 
controls realitzats al llarg del curs, a la nota obtinguda de fer la mitjana aritmètica dels 
controls/projectes de tipus procedimental realitzats al llarg del curs,  a la nota de la part 
actitudinal i a la nota dels dossiers. 
 
 Aquesta nota final serà matisada en funció de la trajectòria de l’alumne/a observada 
pel professor. 
 

CÀLCUL DE LA NOTA D'AVALUACIÓ. MATÈRIA ESPECÍFICA: TECNOLOGIA. 4t ESO 
        
 
Tot tenint presents les observacions fetes a “Instruments d’avaluació”, el càlcul seria: 
                           
                     INSTRUMENT                    %  NOTA 
Part conceptual 25% 
Part procedimental 55% 
Part actitudinal 10% 
La presentació puntual i amb avaluació 
positiva del dossier 10% 

  
 

CÀLCUL DE LA NOTA DE CURS MATÈRIA ESPECÍFICA: TECNOLOGIA. 4t ESO 

 
Igual que a l’apartat anterior però aplicat a tot el curs. 

 

RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS SUSPESES / PROVES EXTRAORDINÀRIES. MATÈRIA 
ESPECÍFICA: TECNOLOGIA. 4t ESO 
 
Quan un alumne/a no aprovi en aplicar els criteris exposats a l’apartat 
“INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ”, haurà de recuperar els apartats suspesos. Per això 
comptarà amb la possibilitat de recuperar les avaluacions suspeses. A la següent 
avaluació, es duran a terme les activitats de recuperació de l’avaluació anterior. En 
acabar la tercera avaluació, i abans de les proves extraordinàries, es realitzaran les 
activitats de recuperació de la tercera avaluació. 
 
Si d’aplicar els mecanismes anteriors, un alumne no superés el curs, haurà de 
presentar-se a les Proves Extraordinàries. Com a norma general haurà de recuperar a 
les Proves Extraordinàries tots els controls suspesos ja siguin de tipus conceptual com 
procedimental i lliurar tots els dossiers i treballs no lliurats o suspesos al llarg del curs. 
No obstant i atenent al criteri del professor, aquest podrà seleccionar a quins dels 
controls suspesos s’ha de presentar l’alumne i a quins no.  
 

INFLUÈNCIA D’AQUESTA MATÈRIA ESPECÍFICA A LA NOTA DE L’ESO 

 
La influència de la nota de Matèria Específica a la nota final de l’ESO es reflecteix al 
document  “CÀLCUL DE LA NOTA DE L’ESO ”. 
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12. Bibliografia i recursos  
 

 

Llibre de text: 

 

Hidalgo, A., Martínez, R., Moreno, A., Nogueira, E. i Resa, S.: Tecnologia 4 

ESO. Editorial TEIDE, Barcelona, 2008, ISBN: 978-84-307-8684-8. 

 

 

Per un millor funcionament de l’institut i donat l’ús intensiu i difícilment 

delimitable al llarg del curs de recursos TIC  s’haurà d’assignar com a aula 

habitual un aula amb 20-25 PC’s. Donat que al llarg del curs també serà 

necessària l’aula de TEC1, recomanem que amb caràcter simultani a l’anterior 

es prevegi l’ utilització de l’aula TEC1. 

 
 
BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA  
 
 
1. MATERIALS COMPLEMENTARIS I DE CONSULTA  
 
 
1.1 De consulta per a professors 
 
BACHS, X.; PALLI, A. "Propostes pel muntatge de l’aula de    tecnologia". 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament    d'Ensenyament; CDEDT, 
1995. 
 
 
1.2 Generals de consulta per a alumnes i professors. 
 
 
1.2.1.Entorn tecnològic, procés tecnològic i temes generals: 
 
AITKEN, J.; MILL, S.G. "Tecnologia creativa". Madrid: Morata    S.L.; MEC 
(Traducció de l'edició de Collins, Glasgow, Regne    Unit). 
 
ASIMOV, Isaac, "Enciclopedia bibliográfica de la ciencia y  tecnologia", Alianza 
Editorial, Madrid 1982, 1987. 
 
AUTORS DIVERSOS: "Nova Enciclopèdia Temàtica Planeta", volum 7,    
Tecnologia, Editorial Planeta, Barcelona 1991. 
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FERNANDEZ, J.L.; "Tecnologia. Proyectos en el aula".Madrid: ADAE;    
Paraninfo, 1993. 
 
KRANZBERG, Melvin-Carroll; PURSELL, W. Jr. "Historia de la    tecnologia. La 
técnica en occidente de la prehistoria a 1900".    Volums I i II, Editorial Gustavo 
Gili S.A. Barcelona 1981. 
 
MACAULY, David; ARDLEY, Neil, "Como funcionan las cosas".    
Barcelona:Muchnik Editores, 1989. 
 
TAYLOR, Ron, "El món de la tecnologia. Barcelona: Publicacions de    l'Abadia 
de Montserrat, 1981. 
 
 
 
 
 
1.2.2. Interdisciplinaris: 
 
ARDLEY, N. "El món de l'energia". Barcelona: Publicacions de    l'Abadia de 
Montserrat, 1981. 
 
 
1.2.3. Alimentació: 
 
BONMATI, I. "L'alimentació i els aliments". Barcelona: Aiabeca,    1991 
 
DOÑATE MOYA, Mª Pilar, ROSET ELIAS, Mª Asunción, AMATLLER BABADA,    
Rosa Mª "Técnicas Alimentarias", Biblioteca de recursos    didácticos Alhambra, 
Editorial Alhambra S.A., Madrid 1987. 
 
FREDERIKSEN, Ninette: "Manual de Tejeduria", Ediciones Serbal.    Barcelona 
1989. 
 
SERRABECH, Joaquim, "Les indústries alimentàries". Barcelona:    Generalitat 
de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 1991. 
 
 
1.2.4. Dibuix tècnic, disseny gràfic: 
 
TERMCAT, "Diccionari de dibuix tècnic". Barcelona: Fundació    Barcelona. 
 
 
1.2.5. Electricitat-electrònica: 
 
DIEZ, Desideri, "Diccionari d'electrònica i electricitat".    Barcelona: Arimany. 
 
JOSEPH GUAL, Joan: "Piles, bombetes i xips: Electricitat i    Electrònica". 
Col·lecció BC núm. 33, Editorial Graó, Barcelona    1988. 
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1.2.6. Habitatge, construcció i fusteria: 
 
DIEZ, Desideri, "Vocabulari de delineació, construcció i    fusteria". Barcelona 
:Arimany. 
 
DIVERSOS AUTORS: "La tècnica constructiva", Ediciones CEAC. 
 
DIVERSOS AUTORS: "Tecnologia de la construcció, FP-1", Ediciones    CEAC. 
 
INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA: "Lèxic 
de    la construcció", Departament de Cultura de la Generalitat de    Catalunya. 
  
MILIAN I ROVIRA, Josep Mª: "Manual de calefacció", Collegi    Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya, Editorial la Gaya Ciència. 
 
PEY ESTRANY, Santiago: "Electricidad y electrodomésticos",    Enciclopedia 
CEAC del bricolage, Ediciones CEAC. 
 
PUJOLAS, Pere, "Tecnologia bàsica dels oficis de fuster i    ebenista". 
Generalitat de Catalunya, Departament    d'Ensenyament, 1992. 
 
 
1.2.7. Materials i química tècnica: 
 
AVEDANO, Luis, "Iniciación a los plàsticos". Barcelona: Centro    Español de 
Plásticos, 1992. 
 
DIVERSOS AUTORS, "Los plásticos, materials de nuestro tiempo".    
Barcelona: Confederación Española de Empresarios de Plásticos;    CEP 
(Centro Español de Plásticos), 1991. 
 
LA VOLA - Equip d'Educació Ambiental, "Deixalles i reciclatge. La    matèria 
orgànica. Els plàstics. Els metalls". Vic: Eumo    Editorial, 1994. 
 
LOZANO, M.T.; MAYOS, C.; PAREJO, C. "Materials del nostre entorn:    
metalls, combustibles i plàstics. Barcelona: Generalitat de    Catalunya, 
Departament d'Ensenyament, 1991. 
 
PALLI, A.; BACHS, X. "Equipament i treball amb plàstics a l’aula    de 
tecnologia". Barcelona: Generalitat de Catalunya,    Departament 
d'Ensenyament; CDEDT, 1995. 
 
 
1.2.8. Mecànica, metall, automoció: 
 
BACHS, X.; PALLI, A. "El torn a l’aula de tecnologia de l'ESO".    Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament    d'Ensenyament; CDEDT, 1995 
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1.2.9. Tèxtil: 
 
MACAULY, David; ARDley, Neil, "Nacimiento de una fábrica textil".    
Barcelona: Timun Mas, 1985. 
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Tecnologies 

Les tecnologies han adquirit una importància progressiva en la vida de les persones i 
en el funcionalment de la societat. La formació de les ciutadanes i els ciutadans 
requereix actualment una atenció específica a l'adquisició dels coneixements i 
habilitats necessaris per prendre decisions sobre l'ús d'objectes i processos 
tecnològics, resoldre problemes relacionats amb ells i, en definitiva, per utilitzar els 
distints materials, processos i objectes tecnològics per augmentar la capacitat 
d'actuar sobre l'entorn, per millorar la qualitat de vida i per comunicar-se de manera 
eficaç en la societat del coneixement actual. 

L'ensenyament i aprenentatge d'aquesta matèria pretén fomentar i desenvolupar les 
habilitats que permeten a l'alumnat la comprensió dels objectes tecnològics i la seva 
utilització i manipulació, incloent-hi l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, internet i les comunitats virtuals com eines importants en aquest 
procés. 

Les tecnologies de la informació i comunicació influeixen positivament en el 
rendiment escolar si se'n fa un ús adequat, i subministren a l'alumnat una eina que li 
permet explorar totes les matèries curriculars, consolidar coneixements i simular 
fenòmens i situacions noves que ajuden a aprendre a aprendre. 

Com que a l'educació primària ja s'ha iniciat l'alumnat en les eines més senzilles de 
comunicació a través de les àrees, i aquests continguts són transversals i també es 
troben en els diferents currículums de l'educació secundària obligatòria, des de la 
matèria de Tecnologies s'ha de vetllar perquè l'alumnat adquireixi un cabal més 
elevat d'habilitats i competències en les tecnologies de la informació i comunicació -
explorar, obtenir, analitzar, intercanviar i presentar la informació- per poder-les 
utilitzar directament en les altres matèries, en les situacions quotidianes de 
comunicació i per garantir-ne l'ús de manera autònoma a fi de continuar el seu 
aprenentatge al llarg de tota la vida. 

La matèria de Tecnologies té lligams amb els continguts de les matèries de Ciències 
de la naturalesa, Ciències socials, geografia i història i Educació visual i plàstica, ja 
que s'hi treballen continguts comuns que afecten les relacions entre ciència, 
tecnologia i societat; i també amb les matèries instrumentals com les llengües i les 
matemàtiques. 

L'activitat tecnològica requereix un enfocament integrat dels distints elements que 
intervenen: les solucions tècniques tradicionals, el coneixement científic, l'aplicació 
tècnica, el component econòmic, la dimensió estètica, la dimensió comunicativa, etc. 
Tots aquests elements incideixen de manera rellevant en l'entorn i en la vida de les 
persones i permeten analitzar millor la manera en què els avanços científics i tècnics 
han influït en les condicions de vida i s'han adaptat a costums i creences de la 
societat en què s'han desenvolupat. Aquest enfocament permet a la matèria de 
tecnologies abordar la significació del coneixement que també s'imparteix en altres 
matèries. 

La matèria Tecnologies i les matèries de quart curs Tecnologia i Informàtica 
ofereixen un ampli ventall de metodologies i estratègies que, dins del marc del 
procés tecnològic, permeten arribar a la diversitat de capacitats i d'interessos 
l'alumnat. Les distintes vessants de la matèria també permeten desenvolupar en 
l'alumnat hàbits i capacitats que els seran imprescindibles en el futur, com ara actuar 
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amb correcció i seguretat, conèixer i valorar les diferents formes d'incorporació al 
món productiu, orientar-se cap a estudis posteriors o ser usuaris crítics i 
responsables de les tecnologies. 

Competències pròpies de la matèria 

Les competències pròpies de la matèria de Tecnologies estan estretament 
vinculades a les competències específiques centrades en conviure i habitar el món, 
que comprèn la competència en el coneixement i la interacció amb el món i la 
competència social i ciutadana. 

Assolir la competència de conviure i habitar el món implica adquirir coneixements 
sobre objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics, així com desenvolupar 
destreses tècniques i habilitats per manipular objectes amb precisió i seguretat. 
L'anàlisi d'objectes i sistemes tècnics des de diferents punts de vista permet conèixer 
com s'han dissenyat i construït els elements que els formen i quina funció 
desenvolupen dins el conjunt, facilitant el seu ús i conservació. 

En la matèria de Tecnologies, el coneixement i la interacció amb el món físic implica 
identificar problemes rellevants, realitzar observacions i manipulacions, formular-se 
preguntes i obtenir respostes aplicant el coneixement teòric i empíric disponible. 
També suposa adquirir competències per fer un ús responsable dels recursos, tenir 
cura del medi, practicar un consum racional i vetllar per la pròpia salut i la dels altres 
com a elements clau de la millora de la qualitat de vida de les persones. 

La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds per 
aplicar els coneixements propis de la matèria en el marc d'un treball individual i 

col·lectiu rigorós i també per prendre decisions en un món en què els avenços en els 
àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida 
de les persones, la societat i l'entorn. També implica el desenvolupament de valors i 
criteris ètics associats a la ciència i a la tecnologia, dins l'objectiu d'educar per una 
ciutadania responsable en una societat amb un component tecnocientífic cada 
vegada més complex i exigent. 

El tractament de la informació i la competència digital també s'ha de considerar una 
competència pròpia de la matèria. El tractament específic de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, integrat a aquesta matèria, proporciona una oportunitat 
especial per desenvolupar aquesta competència, associada al desenvolupament de 
continguts que permeten localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar, presentar i 
difondre la informació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
L'ús d'aquestes tecnologies està associat, també, a la simulació de processos 
tecnològics i a l'adquisició de destreses relatives als entorns multimèdia. Aquesta 
competència permet valorar la informació i la comunicació com a fonts de 
comprensió i transformació de l'entorn en un món globalitzat. 

Aportació de la matèria a les competències bàsiques  

La matèria de Tecnologies col·labora en el desenvolupament d'altres competències 
bàsiques. Participa en el desenvolupament de la competència matemàtica per mitjà 
de l'ús d'eines matemàtiques, de manera contextualitzada, en la mesura que 
proporciona situacions d'aplicabilitat a diversos camps i facilita la visibilitat 
d'aquestes aplicacions i de les relacions entre els diferents continguts matemàtics. 
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Les eines matemàtiques especialment presents en la matèria estan relacionades 
amb la resolució de problemes pràctics de l'entorn: mesura i càlcul de magnituds 
bàsiques, l'ús d'escales, la lectura i interpretació de gràfics, i la resolució de 
problemes basats en l'aplicació d'expressions matemàtiques referides a principis i 
fenòmens físics. 

Les tecnologies contribueixen també a l'adquisició de competències comunicatives. 
La contribució a la competència lingüística i audiovisual es realitza a través de 
l'adquisició del vocabulari específic, que ha de ser utilitzat en els processos de 
recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la informació. La lectura, 
interpretació i redacció d'informes i documents tècnics contribueix al coneixement i a 
la capacitat d'utilitzar textos de diferents tipologies. La contribució a la competència 
artística i cultural s'assoleix per mitjà de l'ús d'instruments de representació gràfica i 
el disseny i construcció d'objectes i estructures, però també per l'apreciació de la 
diversitat de produccions tecnològiques de les societats. 

A l'adquisició de la competència d'aprendre a aprendre es contribueix per mitjà del 
desenvolupament d'estratègies de resolució de problemes tecnològics, especialment 
per mitjà de l'obtenció, anàlisi i selecció d'informació útil per abordar un projecte. 

Finalment, la competència d'autonomia i iniciativa personal implica desenvolupar-se 
amb autonomia i iniciativa personal en diversos àmbits de la vida i del coneixement, 
inclòs el tecnològic; abordar els problemes tecnològics de manera reflexiva i 
plantejar alternatives i solucions de manera autònoma i creativa. 

Estructura dels continguts 

La matèria presenta, d'una banda, els continguts tecnològics que s'han de 
desenvolupar en els cursos de primer a tercer per a tot l'alumnat en la matèria de 
Tecnologies; i de l'altra, els continguts de dues matèries optatives en el quart curs: 
Tecnologia i Informàtica. 

Els continguts del primer curs són: La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i 
materials de tecnologia; Disseny i construcció d'objectes; Les TIC com a eina per a 
la integració i la comunicació de la informació. Els continguts del segon curs giren a 
l'entorn de: Electricitat; Processos i transformacions tecnològiques en la vida 
quotidiana; L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació. Finalment, els 
continguts del tercer curs són: Màquines, mecanismes i estructures; Els projectes 
tecnològics; Les comunicacions. 

Pel que fa a la matèria optativa de Tecnologia, els seus continguts se centren en: 
L'habitatge; Electrònica, pneumàtica i hidràulica; Control i automatització. 

En relació amb la Informàtica, els continguts que s'hi treballen són: Creacions 
multimèdia; Publicació i difusió de continguts; Eines per a la comunicació. 

Encara que en l'Educació secundària obligatòria els continguts es presentin 
organitzats per matèries, per a l'assoliment de les competències bàsiques és 
convenient establir relacions entre ells sempre que sigui possible. La connexió entre 
continguts de matèries diverses mostra les diferents maneres de tractar una mateixa 
situació i dóna un sentit més ampli als conceptes i n'afavoreix la comprensió. De la 
mateixa manera, els continguts que en una matèria es presenten com a instrument, 
trobaran en una altra els contextos adequats que els donaran sentit. 
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Les connexions poden establir-se amb naturalitat en situacions de relació amb 
l'entorn i la vida diària. Al final dels continguts de cada curs es concreten les 
connexions que es poden establir amb d'altres matèries; la proposta que es fa té un 
caràcter orientatiu i en cap cas és exhaustiva. 

Consideracions sobre el desenvolupament del currícu lum 

Tecnologies de primer a tercer curs 

Com que a l'educació primària ja s'ha iniciat l'alumnat en les eines més senzilles de 
comunicació a través de les àrees, i aquests continguts són transversals i també es 
troben en els diferents currículums de l'educació secundària obligatòria, des de la 
matèria de Tecnologies s'ha de vetllar perquè l'alumnat adquireixi un cabal més 
elevat d'habilitats i competències en les tecnologies de la informació i comunicació -
explorar, obtenir, analitzar, intercanviar i presentar la informació- per poder-les 
utilitzar directament en les altres matèries, en les situacions quotidianes de 
comunicació i per garantir-ne l'ús de manera autònoma a fi de continuar el seu 
aprenentatge al llarg de tota la vida. El fet que a cada curs un dels blocs de 
continguts es refereixi a les TIC no s'ha d'interpretar que cal dedicar-li un trimestre 
de manera exclusiva; els continguts TIC no s'han d'impartir a banda sinó que s'han 
d'integrar en les activitats tecnològiques quotidianes. Les TIC són una eina per a 
l'elaboració, presentació i divulgació de les consecucions pròpies de la tasca 
tecnològica. 

Els continguts i els criteris d'avaluació del primer curs pretenen que l'alumnat 
comenci a treballar de bon principi seguint el procés tecnològic i construint objectes 
senzills que suposin l'ús de components estructurals i elèctrics. Més endavant, se 
sistematitzaran els aspectes teòrics de les estructures i dels circuits elèctrics. No es 
tracta, doncs, a primer, de fer teoria de la tecnologia, del procés tecnològic, de 
materials, d'estructures i d'electricitat, sinó d'utilitzar el procés tecnològic per 
reconèixer-lo, tot fent un constructe senzill amb elements mecànics i elèctrics per a 
després reflexionar i sistematitzar a partir de l'experiència pràctica. També més 
endavant s'aprofundirà en el model de procés tecnològic. Des del primer moment i al 
llarg del curs, les TIC seran una eina per a la integració, comunicació i divulgació de 
la informació. 

Els continguts del segon curs han de permetre que l'alumnat conegui, analitzi i 
reprodueixi (totalment o parcial) un procés industrial proper que el professorat 
seleccionarà en funció de l'entorn del centre. 

Els continguts del tercer curs han de permetre sistematitzar els conceptes sobre 
estructures que s'han emprat de manera intuïtiva i experimental a primer curs. El 
mateix passa també amb el procés tecnològic, que ara s'estudia i s'utilitza en tots els 
seus passos. En aquest curs l'alumnat ha de realitzar un procés tecnològic complet, 
preferentment en relació amb l'habitatge, integrant-hi les eines informàtiques que 
s'utilitzen al llarg dels tres cursos, amb especial atenció als mitjans utilitzats per a la 
divulgació. 

Les matèries optatives de quart 

Tecnologia 
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En aquesta matèria l'alumnat ha de centrar el seu treball en les tecnologies de 
control aplicades a entorns propers o estudiats anteriorment, com ara l'habitatge o 
un procés industrial proper. La pneumàtica s'hi ha d'incorporar de manera 
experimental, mentre que per a la hidràulica es pot fer servir programari de 
simulació. 

Informàtica 

En aquesta matèria l'alumnat ha de centrar el seu treball en l'aplicació de tècniques 
d'edició digital en format multimèdia per dissenyar i elaborar presentacions, 
exposicions d'idees i projectes, així com en el desenvolupament de continguts a 

Internet per mitjà d'eines col·laboratives en entorns virtuals. 

Objectius 

1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents 
àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones 

individualment o col·lectiva. 

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

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

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

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

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

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

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

9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi 

ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general. 
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Primer curs 

Continguts 

La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i mater ials de tecnologia 

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

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

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

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

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

Disseny i construcció d'objectes 

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

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

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

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

Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics. 

Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i 
estabilitat. 

Les TIC com eina per a la integració i la comunicac ió de la informació 

Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen 
informació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons 
mòbils i interconnexió entre ordinadors. 

Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar 
informació de suports físics o virtuals. 

Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la 
documentació i els treballs elaborats. 
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Connexions amb altres matèries 

Matemàtiques. Ciències socials 

Representació gràfica i escales 

Llengua 

Producció de textos orals i escrits per comunicar i compartir projectes. 

Presentació de documentació i treballs. 

Ciències de la naturalesa 

Reutilització i reciclatge de materials 

Ús de normes de seguretat 

Amb totes les matèries , utilització dels recursos TIC. 

Criteris d'avaluació 

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

Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i 
processos, aplicant correctament la normalització i la simbologia i utilitzant 
aplicacions informàtiques i instruments de dibuix. 

Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un 
objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les 
normes de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible 

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

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

Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d'un objecte de 
construcció pròpia o del grup. 

Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC per tal de realitzar transferència de 
dades. 

Gestionar la informació de forma lògica i utilitzar de forma àgil programes i 

aplicacions informàtiques realitzant la seva instal·lació i, manteniment. 

Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats 
utilitzant eines informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació. 
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Segon curs 

Continguts 

Electricitat 

Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la seva 
simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament. 

Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del 
corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme. 

Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents 
fonts d'energia. Valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació 
d'electricitat. Reconeixement experimental de motors elèctrics. 

Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, 
intensitat i resistència. 

Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar 
resposta a les necessitats de l'habitatge i altres entorns, i amb programes de 
simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables. 

Processos i transformacions tecnològiques en la vid a quotidiana 

Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres. 

Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes 
elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de 
productes elaborats. 

Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: 
embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable. 

Anàlisi d'un procés industrial proper. 

Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 

Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi. 

L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació 

Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. 
Utilització de l'ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu 
electrònic, fòrum, xat i videoconferència. 

Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació 
d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes i 
de la informació. 
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Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva 
autoria, fiabilitat i finalitat. 

Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals. 

Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge. 

Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de 
presentacions dels treballs individuals i de grup. 

Connexions amb altres matèries 

Matemàtiques 

Resolució de problemes. 

Llengua 

Comunicació, cerca, intercanvi i publicació d'informació per mitjà d'Internet. 

Presentació de documentació i treballs. 

Ciències de la naturalesa 

Utilització de l'energia. 

Ús de normes de seguretat. 

Amb totes les matèries , utilització dels recursos TIC. 

Criteris d'avaluació 

Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 
aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics 
tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests circuits de 
baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes d'habitatges. 

Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia i el 
procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la necessitat d'un 
consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització d'estratègies adients per 
aconseguir-ho. 

Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 
realitzar mesures de forma experimental. 

Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en el 
desenvolupament tecnològic. 

Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades 
a les matèries primeres fins convertir-se en productes elaborats i posats a l'abast del 
consumidor. Analitzar el procés industrial d'un producte característic de la zona. 
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Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes. 

Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar, 
intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu funcionament, estructura i 
terminologia. 

Valorar la propietat intel·lectual pel que fa a l'ús i difusió de la informació i dels 
programari accessible mitjançant Internet. 

Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com de comunitats 

virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en la construcció compartida del 
coneixement. 

Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns multimèdia. 

Tercer curs 

Continguts 

Màquines, mecanismes i estructures 

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

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

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

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

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

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

Els projectes tecnològics 

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

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

Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic. 
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Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la resolució de problemes 
i la presentació de la memòria. 

Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 

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

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

Les comunicacions 

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

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

Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà de 
comunicació en un espai real o virtual. 

Connexions amb altres matèries 

Matemàtiques 

Simbologia. 

Llengua 

Exposició oral i presentació de treballs. 

Ciències de la naturalesa 

Caracterització dels combustibles i el seu impacte en el medi. 

Ús de normes de seguretat. 

Ciències socials 

Anàlisi de materials, combustibles i màquines industrials i de la incidència de les 
activitats industrials sobre el medi. 

Educació per la ciutadania i drets humans 

Ús responsable dels recursos TIC 

Amb totes les matèries , utilització dels recursos TIC. 

Criteris d'avaluació 

Dissenyar i construir estructures que formin part d'un projecte tecnològic, tenint en 
compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 
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Reconèixer la font i tipus d'energia que permet el funcionament de diferents 
mecanismes i màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic. 

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

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

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

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

Publicar els treballs personals i de grup en format de pàgina web 

Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 

Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i 
reflexionar sobre el seu ús i abús. 

Tecnologia (optativa de quart d'ESO) 

Continguts 

L'habitatge 

Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, 
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 

Caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o 
lloguer , condicions d'habitabilitat, accés als serveis. 

Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, utilitzant la 
simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. Identificació del 
cost dels serveis bàsics. 

Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i 
reparació d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a 
situacions concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als 
habitatges. Mesures de seguretat a l'habitatge. 

Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura 
bioclimàtica i domòtica. 

Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
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Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components 
bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs. 

Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells. 

Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus 
principis de funcionament. 

Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics. 

Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar 
circuits pneumàtics i hidràulics 

Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una 
funció determinada. 

Control i automatització 

Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de 
comandament. 

Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament 

Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la 
indústria. 

Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador com a 
element de programació i control. 

Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes 
automàtics i fer-ne el disseny. 

Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. Elements 
mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment. 

Disseny, construcció i programació de robots. 

Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnològic al 
llarg de la història. 

Connexions amb altres matèries 

Amb totes les matèries , utilització dels recursos TIC. 

Criteris d'avaluació 

Comprendre el procés d'accés i les característiques bàsiques dels habitatges. 
Reconeixement i valoració de l'evolució tecnològica als habitatges. 
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Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal 
de comprendre el seu funcionament , el cost de la seva utilització, així com les 
mesures de seguretat a contemplar 

Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d'un exemple real. 

Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització 
aplicada a casos reals o simulats. 

Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills. 

Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant plantejaments 
lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes lògiques problemes 
tecnològics senzills. 

Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-
ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn. 

Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que 
compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant 
simuladors. 

Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n el 
seu funcionament i aplicacions. 

Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques 
adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians. 

Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies 
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l'exposició 
en públic i amb suport multimèdia. 

Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el 
procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica 
amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia. 

Informàtica (optativa de quart d'ESO) 

Continguts 

Creacions multimèdia 

Aplicació de tècniques d'imatge física a través de perifèrics d'entrada. 

Ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, 
modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys 
gràfics, alteració dels paràmetres de les fotografies digitals. 

Captura, edició i exportació d'audio i de vídeo. Caracterització de formats 
d'emmagatzematge. 

Creació de continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques. 
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Publicació i difusió de continguts 

Integració i organització d'elements multimèdia en estructures hipertextuals. 

Disseny de presentacions amb elements multimèdia. 

Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions. 

Valoració de l'accessibilitat de la informació. 

Eines per a la comunicació 

Caracterització de xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i 
permisos. Identificació de recursos compartits. 

Ús de connexions inalàmbriques i intercanvi d'informació entre dispositius mòbils. 

Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i 
transformació de l'entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a 
Internet. 

Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat en l'ús d'Internet. 

Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació. 

Adquisició d'hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en 
els entorns virtuals. 

Reconeixement de canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, 
vídeo, ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats d'intercanvi. 

Criteris d'avaluació 

Aplicar tècniques d'edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les 
imatges generades per ordinador. 

Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar el seu format. 

Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio. 

Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d'una 
aplicació multimèdia. 

Dissenyar i elaborar presentacions destinades a recolzar el discurs verbal en 
l'exposició d'idees i projectes, integrant elements multimedials. 

Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i 
aplicant estàndards d'accessibilitat. 

Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir 
documents. 
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Connectar dispositius inalàmbrics a la xarxa. 

Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant 
actituds i conductes adequades, amb respecte als drets i intercanvis de continguts i 
entorns de treball. 

Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant les seves 
particularitats a l'hora d'utilitzar i compartir. 
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Currículum de la tecnologia industrial al Batxillerat

Objetivos 

La enseñanza de la Tecnología industrial en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la  
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y 
aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética. 

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 
identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada 
caso. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y 
sistemas. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su 
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la actividad 
tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y 
opiniones. 

6. Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos 
concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 

7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, 
sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

Contenidos 
1. El proceso y los productos de la tecnología
• Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. 

• Normalización, control de calidad. 

• Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas. Planificación y desarrollo de un 
proyecto de diseño y comercialización de un producto. 

2. Materiales 
• Estado natural, obtención y transformación. Propiedades más relevantes. Aplicaciones 

características. 

• Nuevos materiales.  

• Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las propiedades. 

3. Elementos de máquinas y sistemas 
• Transmisión y transformación de movimientos. 

• Soporte y unión de elementos mecánicos. Montaje y experimentación de mecanismos 
característicos. 

• Elementos de un circuito genérico: generador, conductores, dispositivos de regulación y control, 
receptores de consumo y utilización. 

• Representación esquematizada de circuitos. Simbología. Interpretación de planos y esquemas. 

• Montaje y experimentación de circuitos eléctricos y neumáticos característicos. 
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4. Procedimientos de fabricación
• Clasificación de las técnicas de fabricación. Máquinas y 

herramientas apropiadas para cada procedimiento. 
Criterios de uso y mantenimiento de herramientas. 

• Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de 
fabricación. 

• Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. 

5. Recursos energéticos 
• Obtención, transformación y transporte de las 

principales fuentes de energía. 

• Montaje y experimentación de instalaciones de 
transformación de energía. 

• Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro 
energético. 
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Criterios de evaluación
• Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y utilización de un producto o servicio 

técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto técnicas como de otro orden. Con este criterio se 
evaluará la capacidad de distinguir entre las ventajas e inconvenientes de la actividad técnica, de concebir otras 
soluciones, no estrictamente técnicas, usando materiales, principios de funcionamiento y medios de producción 
alternativos o modificando el modo de uso, la ubicación o los hábitos de consumo. 

• Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus propiedades y aplicaciones más 
características, y analizar su adecuación a un fin concreto. Se pretende comprobar la aplicación de los conceptos 
relativos a las propiedades de los materiales con el fin de seleccionar el idóneo para una aplicación real. 
Igualmente si se valoran las distintas propiedades y otros aspectos económicos, medioambientales y estratégicos 
que condicionan una elección adecuada para un determinado uso técnico. 

• Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que componen un producto técnico de 
uso común. A través de este criterio se evalúa la habilidad para utilizar las ideas sobre la estructura y la función 
de los diferentes elementos que constituyen un objeto técnico para analizar las relaciones entre ellos y el papel 
que desempeña cada uno en el funcionamiento del conjunto. 

• Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un proceso de producción.  
Este criterio evalúa en qué grado se han incorporado al vocabulario términos específicos y modos de expresión, 
técnicamente apropiados, para diferenciar correctamente los procesos industriales o para describir de forma 
adecuada los elementos de máquinas y el papel que desempeña cada uno de ello. 

• Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones económicas y las repercusiones 
ambientales de su producción, uso y desecho. Al analizar productos y sistemas tecnológicos, se averiguará la 
capacidad de deducir y argumentar el proceso técnico que, probablemente, ha sido empleado en su obtención y 
si valora los factores no estrictamente técnicos de su producción, uso y posibles destinos después de su vida útil. 

• Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento ordinario de un local o de una 
vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.  Con este criterio se evalúa la capacidad de estimar el coste 
económico que supone el consumo cotidiano de energía, utilizando facturas de servicios energéticos, cálculos 
efectuados sobre las características técnicas de las diferentes instalaciones e información comercial. Esta 
capacidad ha de llevar a buscar posibles vías de reducción de costes y ahorro energético. 

• Aportar y argumentar ideas y opiniones propias sobre los objetos técnicos y su fabricación valorando y 
adoptando, en su caso, ideas ajenas. Se trata de valorar la capacidad de contribuir con razonamientos propios, a 
la solución de un problema técnico, tomar la iniciativa para exponer y defender las propias ideas y asumir con 
tolerancia las críticas vertidas sobre dicho punto de vista. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
Contenidos
1. Materiales 
• Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. 

• Procedimientos de ensayo y medida. 

• Procedimientos de reciclaje. 

• Normas de precaución y seguridad en su manejo. 

2. Principios de máquinas 
• Motores térmicos: motores alternativos y rotativos, aplicaciones. 

• Motores eléctricos: tipos y aplicaciones. 

• Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos y aplicaciones. 

• Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. 
Pérdidas de energía en las máquinas. Rendimiento. 
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3. Sistemas automáticos
• Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores 

y actuadores. 

• Estructura de un sistema automático. Sistemas de lazo abierto. Sistemas 
realimentados de control. Comparadores. 

• Experimentación en simuladores de circuitos sencillos de control. 

4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos 
• Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 

• Elementos de accionamiento, regulación y control. 

• Circuitos característicos de aplicación. 

5. Control y programación de sistemas automáticos 
• Circuitos lógicos combinacionales. Puertas y funciones lógicas. 

Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

• Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 

• Circuitos lógicos secuenciales. 

• Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. 
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Criterios de evaluación 

1. Seleccionar materiales para una aplicación práctica determinada, considerando sus propiedades intrínsecas y 
factores técnicos relacionados con su estructura interna. Analizar el uso de los nuevos materiales como 
alternativa a los empleados tradicionalmente. Se trata de comprobar si se saben aplicar los conceptos relativos a 
las técnicas de ensayo y medida de propiedades, para elegir el material idóneo en una aplicación real, valorando 
críticamente los efectos que conlleva el empleo del material seleccionado. 

2. Determinar las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de sus características de uso. Con 
este criterio se puede establecer la capacidad para identificar los parámetros principales del funcionamiento de un 
producto técnico o instalación, en régimen normal, comparando su funcionamiento. 

3. Identificar las partes de motores térmicos y eléctricos y describir su principio de funcionamiento. Se pretende 
comprobar si se aplican los conceptos básicos de la termodinámica y electrotecnia en la determinación de los 
parámetros que definen el uso de los motores térmicos y eléctricos, analizando la función de cada componente en 
el funcionamiento global de la máquina. 

4. Analizar la composición de una máquina o sistema automático de uso común e identificar los elementos de 
mando, control y potencia. Explicar la función que corresponde a cada uno de ellos. Se trata de comprobar si se 
identifican, en un automatismo de uso habitual, los elementos responsables de su funcionamiento y en su caso, la 
programación del mismo. 

5. Aplicar los recursos gráficos y técnicos apropiados a la descripción de la composición y funcionamiento de una 
máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. Con este criterio se quiere valorar en qué medida se utiliza el 
vocabulario adecuado, los conocimientos adquiridos sobre simbología y representación normalizada de circuitos, 
la organización esquemática de ideas, las relaciones entre elementos y secuencias de efectos en un sistema. 

6. Montar un circuito eléctrico o neumático a partir del plano o esquemas de una aplicación característica. Se 
pretende verificar que se es capaz de interpretar el plano de una instalación, reconocer el significado de sus 
símbolos, seleccionar los componentes correspondientes y conectarlos, sobre un armazón o en un simulador, de 
acuerdo con las indicaciones del plano, para componer un circuito que tiene una utilidad determinada. 

7. Montar y comprobar un circuito de control de un sistema automático a partir del plano o esquema de una 
aplicación característica. Se evaluará la capacidad de interpretar los esquemas de conexiones de circuitos de 
control de tipo electromecánico, electrónico, neumático e hidráulico, seleccionar y conectar de forma adecuada 
los componentes y verificar su correcto funcionamiento. 



ANNEX 4 
�

Apunts i activitats de la unitat 
didáctica de “Electrònica Digital” 

Tecnologia 4rt ESO 

Activitats ABP i solucionari
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1. El nombre binari 11011 és igual al nombre decimal: 
a) 23    c)  11 
b) 27    d)  33 

2. El nombre decimal 33 és igual al nombre binari: 
a) 110010   c)  100001 
b) 110000   d)  100010 
  

3. El nombre BCD corresponent al nombre decimal 639 és: 
a) 1110 1101 0010  c)   0100 0111 0011 
b) 1100 0111 0011  d)   0110 0011 1001 

4. El nombre decimal corresponent al nombre BCD  100110000011 és: 
a) 862    c) 983 
b) 793    d) 565 

5. El símbol electrònic de la porta lògica OR és:  
a)          c) 

b)           d) 

6. El símbol electrònic de la porta lògica NAND és:
a)         c) 

b)          d) 

7. El circuit elèctric de la figura quina porta lògica representa: 
         

a) NOT 

b) NAND 

c) OR 
   

d) AND 

8. El circuit elèctric de la figura quina porta lògica representa: 
       

a) NOT 

b) NAND  

c) OR 
      

d) AND 

9. La funció de sortida de la porta lògica NOR és: 
      ____ 
a) A+B   b)  A B 

_   _        ___ 
b) A+B   d)  A B 
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10. La funció de sortida de la porta lògica AND és:

a) A+B   b)   A B 
_   _        ___ 

c) A+B   d)  A B 

11. El següent circuit integrat està format per: 
        

a) 4 portes NAND de dues entrades. 

b) 4 portes NOR de dues entrades. 

c) 4 portes NOT de dues entrades. 

d) 4 portes AND de dues entrades. 

12. El següent circuit integrat està format per: 
        

a) 4 portes AND de dues entrades. 

b) 4 portes NAND de dues entrades. 

c) 4 portes OR de dues entrades. 

d) 4 portes NOR de dues entrades. 

13. Un circuit lògic amb una funció de sortida  S = (A+B+C) (A+C)  estarà format per:  
a) Dues portes AND i una porta OR. 
b) Dues portes AND, una porta OR i dues portes NOT.
c) Dues portes OR i una porta AND. 
d) Dues portes OR i una porta NAND. 

14. Per generar la funció de sortida  S= (A+B) (B+D) (C+D)  s’utilitza una porta AND i: 
a) Una porta AND. 
b) Tres portes AND. 
c) Tres portes NAND.. 
d) Tres portes OR. 

15. Determina quina funció de sortida com a producte de sumes (MAXTERMS) és correcta: 
                   _                                _             _   _   _                          

a) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) 
 _                                 _             _  _  

b) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) 
             _        _             _   _                

c) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) 
                                _        _             _   _    _     
d) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) (A+B+C) 

16. Determina quina funció de sortida com a suma de productes (MINTERMS) és correcta: 
                            _ _            _  _                     _                      

a) A B C +  A B C + A B C + A B C 
_  _            _  _       _   

b) A B C +  A B C + A B C + A B C 
                                        _  _        _                            

c) A B C +  A B C + A B C + A B C 
                                        _ _        _  _        _      

d) A B C +  A B C + A B C + A B C 
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17. A la vista del següent circuit indica la funció correcta de sortida: 

             ____ _      
a) S = (a b) (b) (b + c)                

                        ___ 
b) S = (a + b) (b) (b c)    

       ____________               
       --------  ---   

c) S = (a + b) (b) (b c)  

       ____________            
     ----- 

d) S = (a + b) (b) (b c)                     

18. A la vista del següent circuit indica la funció correcta de sortida: 
       _         

a) S = (a+b+c) + (b c) 
       ___________ 
       --    

b) S = (a b c) + (b+c) 
           

c) S = (a b c) (b+c) 
              ____________ 
              --- 

d) S = (a+b+c) + (b c) 

19. A la vista del següent mapa de Karnaugh indica la funció de sortida corresponent: 
           

                 _       _ 
a) S = B + A C + A C 

       _    _  _ 
b) S = B + A C + A C 

       _  _ 
c) S = B + A C + A C 

       _    _            _ 
d) S = B + A C + A C 

20. A la vista del següent mapa de Karnaugh indica la funció de sortida corresponent: 

       _  _     _           _        
a) S = A C + A B + A B D  

                    _   
b) S = A C + A B + A B D  
             _  _     _         
c) S = A C + A B + A B D  

           _           _ 
d) S = A C + A B + A B D  
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SOLUCIONARI TEST

1.- b) 

16    8     4     2     1 
24    23   22    21    20

1     1     0     1     1 (nombre binari) 
----------------------------- 
16 + 8 +  0  + 2  + 1 = 27 (nombre decimal) 

2.- c) 

33 (nombre decimal) 

32   16    8     4      2     1    =  32 +  1  = 33 (nombre decimal) 
25    24    23   22    21    20

1      0     0     0      0     1 (nombre binari)

3.- d) 

639  (nombre decimal) 

8     4     2     1 
23   22    21    20 

0    1      1     0    --  4+2= 6 
0    0      1     1    --  2+1= 3 
1    0      0     1    --  8+1= 9 

0110  0011  1001  (nombre BCD) 

4.- c) 

1001 1000 0011  (nombre BCD) 

8     4     2     1 
23   22    21    20 

1    0      0     1    --  8+1= 9 
1    0      0     0    --  8    = 8 
0    0      1     1    --  2+1= 3 

983  (nombre decimal) 

5.- b) 

6.- b) 

7.- d) 

8.- c) 

9.- a) 

10.- b) 

11.- d) 

12.- d) 
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13.- c) 

Funció:    S = (A+B+C) (A+C)   
A+B+C  --- porta OR (de 3 entrades) 
A+C --- porta OR (de 2 entrades) 
(A+B+C) (A+C)  ---  porta AND (de 2 entrades) 

14.- d) 

Funció:   S= (A+B) (B+D) (C+D) 
A+B ---  porta OR (de 2 entrades) 
B+D ---  porta OR (de 2 entrades) 
C+D ---  porta OR (de 2 entrades) 
(A+B) (B+D) (C+D) ---  porta AND (de 3 entrades) 

15.- d) 

Per extreure la funció de sortida amb termes “maxterms” cal: 
-Seleccionar els termes d’entrada A,B,C on la sortida L és “0”. 
-Obtenir els termes “maxterms” en cada fila sumant las variables d’entrada A, B, C d’acord amb les següents 
condicions: 

• Si A, B o C són “0” escrivim A, B o C directament al terme “maxterm”. 
       _  _     _ 

• Si A, B o C són “1” escrivim A, B o C directament al terme “maxterm”. 
-Obtenir la funció final de sortida multiplicant tots els termes “maxterms”: 

A B C L Maxterms
0 0 0 0 

A+B+C 
0 0 1 0          _

A+B+C 
0 1 0 0           _

A+B+C 
0 1 1 0           _   _

A+B+C 
1 0 0 0      _

A+B+C 
1 0 1 1    
1 1 0 1 
1 1 1 1 

                                _        _            _   _    _ 
L = (A+B+C)·(A+B+C)·(A+B+C)·(A+B+C)·(A+B+C) 

16.- b) 

Per extreure la funció de sortida amb termes “minterms” cal: 

-Seleccionar els termes d’entrada A,B,C on la sortida L és “1”. 

-Obtenir els termes “minterms” en cada fila multiplicant las variables d’entrada A, B, C d’acord amb les 
següents condicions: 

• Si A, B o C són “1” escrivim A, B o C directament al terme “minterm”. 
       _  _     _ 

• Si A, B o C són “0” escrivim A, B o C directament al terme “minterm”. 

-Obtenir la funció final de sortida sumant tots els termes “minterms”: 
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A B C L Minterms
0 0 0 0 
0 0 1 1        _  _

A·B·C 
0 1 0 0 
0 1 1 0 
1 0 0 1            _  _

A·B·C 
1 0 1 1 

    
           _

A·B·C 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

A·B·C 
      _  _            _ _        _ 
L= (A·B·C)+(A·B·C)+(A·B·C)+(A·B·C) 

17.- c) 
                               ___ 
                               a+b 

       ___________ 
                                _                    -----   -- 
                                b                   (a+b)·(b)·(b·c) 

                              b·c 
                              

18.- d) 
    _ 
    a                 _ 
           a+b+c 
           
               ___________ 
                                      -- 
              (a+b+c)+(b·c) 

    
        b·c 

19.- b) 

20.- a) 
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Solucionari de la resta d’exercicis fets a classe:

-Exercici 1, pàgina 2 dels apunts del llibre. 

1.- Suma els nombres binaris següents: 

        8     4     2      1 
      23   22    21    20 

 1 0 0 1    (8+1)                    9 
          +                   + 
 0 1 1 0     (4+2)                    6 
            -----------                 ------ 
 1 1 1 1    (8+4+2+1)       15 

             1 1 
             0 1 1 0   (4+2)               6 
          +                                    + 
             0 1 1 1   (4+2+1)           7 
            -----------          -------- 
             1 1 0 1   (8+4+1)         13 

-Exercici 4, pàgina 5 dels apunts del llibre. 

4.- Observa la taula de la veritat del circuit lògic de l’exemple i dibuixa els circuits elèctrics corresponents a 
les sortides que tenen valor 1. 

Interruptor tancat =  “1”;    interruptor obert = “0”. 
Sortida “L” --- Bombeta encesa “1. Bombeta apagada “0”. 

A B C L
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

      Esquema elèctric per la combinació d’entrada:
      A=0; B=0; C=0      

Esquema elèctric per la combinació d’entrada:  A=0, B=1, C=1 
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Esquema elèctric per la combinació d’entrada:  A=1, B=0, C=1 

Esquema elèctric per la combinació d’entrada:  A=1, B=1, C=1 

-Exercici 1, pàgina 13 dels apunts del llibre. 

Porta Simbol MIL Simbol CEI

AND 

NOR 

NOT 

OR 

NAND 
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-Exercici 7, pàgina 9 dels apunts del llibre. 

7.- En una habitació amb finestra i una porta volem instal·lar-hi una alarma S. Perquè es dispari l’alarma 
disposarem de dos sensors, un a la porta i un altre a la finestra. A més, també disposarem d’un interruptor C 
de posada en marxa del circuit. 
Quan el circuit estigui connectat i els sensors A o B es disparin, l’alarma sonarà. 

Fes: 
• La taula de veritat. 
• La funció lògica. 
• El circuit lògic. 

Taula de veritat:

Variables d’entrada: 
A � Sensor finestra. 

A=0; sensor sense actuar. 
A=1; sensor disparat. 

B � Sensor porta. 
 B=0; sensor sense actuar. 

B=1; sensor disparat. 
C � Interruptor de posada en marxa. 
 C=0; interruptor obert. Circuit desconnectat o apagat. 
 C=1; interruptor tancat. Circuit connectat o en marxa. 

Variables de sortida: 
S � Alarma 

S=0 –-> Alarma apagada 
S=1 –-> Alarma sonant 

Condicions: 
Quan el circuit estigui connectat i els sensors A o B es disparin, l’alarma sonarà. 

Entrades Sortida
A B C S
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
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Obtenció de funció lògica de sortida a partir de la taula de veritat:

Obtenció de funció lògica amb termes “Minterms”: 

1.-Seleccionem només les files de la taula de veritat on la sortida sigui “1”. 

2.-Escrivim les variables d’entrada A, B i C a cada Minterm en forma de multiplicació d’acord amb la següent 
descripció: 
                 _   _    _ 

• Si  A, B o C son iguals a “0” escriurem  A, B o C.    
• Si  A, B o C son iguals a “1” escriurem  A, B o C.

3.-Escrivim la funció lògica sumant els diferents termes “Minterms” obtinguts: 
         _                 _ 
S  = (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C) 

Obtenció de funció lògica amb termes “Maxterms”: 

1.-Seleccionem només les files de la taula de veritat on la sortida sigui “0”. 

2.-Escrivim les variables d’entrada A, B i C a cada Maxterm en forma de suma d’acord amb la següent 
descripció: 
                 _   _    _ 

• Si  A, B o C son iguals a “1” escriurem  A, B o C.    
• Si  A, B o C son iguals a “0” escriurem  A, B o C.

3.-Escrivim la funció lògica multiplicant els diferents termes “Maxterms” obtinguts: 
                                     _          _           _               _   _ 
S  =  (A+B+C) · (A+B+C) · (A+B+C) · (A+B+C) · (A+B+C) 

PER NORMA SEMPRE AGAFAREM COM FUNCIÓ DE SORTIDA MÉS ÒPTIMA LA QUE MENYS 
TERMES “MINTERMS” O “MAXTERMS” TINGUI. 

En aquest cas la funció de sortida escollida seria:
         _                 _ 
S  = (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C) 

Entrades Sortida
A B C S Minterms Maxterms

0 0 0 0 A+B+C 

0 0 1 0 
            _ 

A+B+C 

0 1 0 0 
       _ 

A+B+C 

0 1 1 1 
    _ 

A·B·C 

1 0 0 0 
   _ 

A+B+C 

1 0 1 1 
       _ 

A·B·C 

1 1 0 0 
   _  _ 

A+B+C 

1 1 1 1 A·B·C 
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Obtenció del circuit lògic a partir de la funció lògica de sortida:

La funció lògica és: 
         _                 _ 
S  = (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C) 

1.-Hi ha 3 productes diferents de les variables A, B i C. Per fer cada producte caldrà una porta AND (Y) de 3 
entrades. Així doncs necessitem un total de 3 portes AND de 3 entrades. 

2.-Hi ha una suma de 3 entrades. Cada entrada és la sortida de cada un dels termes producte. 
                                   _   _ 
3.-Hi ha les variables A i B. Per obtenir-les a partir de les variables d’entrada A i B caldrà afegir al circuit 2 
portes NOT (NO) o portes també anomenades inversores. 

Així doncs, el circuit quedarà definit de la següent manera: 

                _ 
           A              A        _ 
        B        A·B·C 
        C 

                _            _ 
           _           A         _                         A·B·C + A·B·C + A·B·C    
           B         B                  A·B·C      
  
            C 

            A 
                                                           B     A·B·C 

      C 

Obtenció de funció lògica de sortida simplificada a partir de la taula de veritat pel mètode de Karnaugh:

           0           0           0          0 

           0           1           1          1 

   S = (B·C) + (A·C)  

El circuit lògic seria:      S = (B·C) + (A·C) = (B+A)·C 
         
B       B·C               B   B+A 
C               (B·C) + (A·C)           A 
              (B+A)·C 
       A·C               C 
A          Nota: Encara podem reduir una porta 
          lògica traiem el factor comú “C”. 

Entrades Sortida
A B C S
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
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-Exercici 2, pàgina 15 dels apunts del llibre amb modificacions de l’enunciat: 

2.- Un relé que controla un motor està comandat per tres interruptors  A, B i C  de manera que el motor 
funcionarà quan: 

a) A estigui connectat i B i C, desconnectats. 
b) B i C estiguin connectats i A desconnectat. 
c) C estigui connectat i A i B desconnectats. 
d) A i C estiguin connectats i B desconnectat. 

Dissenya la taula de la veritat:

- Variables d’entrada:  interruptors A, B i C.  
Interruptor desconnectat = “0”; interruptor connectat= “1”. 

- Variables de sortida:  motor  M. 
Motor aturat= “0”; motor funcionant= “1”. 

Funció lògica de sortida:

El nombre de termes “minterms” i “maxterms” és igual (4 en ambdós casos). És per això que des del punt de 
vista d’optimització podem agafar qualsevol dels dos termes per definir la funció lògica de sortida de la 
nostra taula de veritat. 
Així doncs si agafem els termes “minterms” obtindrem la següent funció de sortida: 
         _  _          _                  _  _           _ 
M =  (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C) 

Entrades Sortida
A B C M
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 0 

Entrades Sortida
Minterms MaxtermsA B C M

0 0 0 0 A+B+C 

0 0 1 1 
    _ _ 

A·B·C 

0 1 0 0 
       _ 

A+B+C 

0 1 1 1 
    _      

A·B·C 

1 0 0 1 
       _  _ 

A·B·C 

1 0 1 1 
       _ 

A·B·C 

1 1 0 0 
   _  _ 

A+B+C 

1 1 1 0 
   _  _   _ 

A+B+C 
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Si agafem els termes “maxterms” obtindrem la següent funció de sortida: 
                               _          _   _          _   _   _ 
M = (A+B+C) · (A+B+C) · (A+B+C) · (A+B+C) 

Circuit lògic de sortida:
                                                                       _  _          _                   _ _          _ 
Si escollim la funció lògica de sortida   M =  (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C)  el circuit lògic estarà 
format per: 

- 4 portes AND de 3 entrades. 
- 1 porta OR de 4 entrades. 
- 3 portes NOT. 

Esquema del circuit amb portes lògiques: 
                     _ 
          A   _  _ 
A        A·B·C 
         
       _ 
       B 
B 
        _ 
        A·B·C             _  _           _                  _  _          _ 
                  (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C) + (A·B·C)
  
              

            _  _ 
        A·B·C 
           
C 
                                                           _                               
            C 
                        _ 
        A·B·C 
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                                                                                            _           _  _           _   _   _ 
Si escollim la funció lògica de sortida   M = (A+B+C) · (A+B+C) · (A+B+C) · (A+B+C)  el circuit lògic estarà 
format per: 

- 4 portes OR de 3 entrades. 
- 1 porta AND de 4 entrades. 
- 3 portes NOT. 

Esquema del circuit amb portes lògiques: 

    A 
          
         A+B+C 

    _           _ 
   B      A+B+C     

    B                _    _  _ 
                A   A+B+C 
                                       _        _    _ 

(A+B+C)·(A+B+C)·(A+B+C)  
   _  _   _ 
·(A+B+C)

         _   _   _ 
           _    A+B+C 
           C 
     C 
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-Exercici 3, pàgina 15 dels apunts del llibre amb modificacions de l’enunciat: 

3. Tenim una màquina sumadora de vots. Els vots emesos corresponen a un president i tres vocals. 
Es fa una proposta i cadascun d’ells té un vot. Perquè la proposta sigui acceptada, han de votar 
afirmativament el president i la majoria de vocals.
Només poden votar afirmativa o negativament. No és possible cap altre opció com per exemple el vot en 
blanc o l’abstenció. 
Si el vot afirmatiu es comunica connectant un interruptor dissenya la taula de la veritat corresponent. 

  -Variables d’entrada:
  A – Vot president 
  B – Vot vocal 1 
  C – Vot vocal 2 
  D – Vot vocal 3 

Vot afirmatiu = interruptor connectat = “1” 
 Vot negatiu = interruptor desconnectat = “0” 

  -Variables de sortida:
  R – Resultat votació 
 Proposta acceptada = “1” 
 Proposta no acceptada =”0” 

Condicions: 
Perquè la proposta sigui acceptada han de 
votar afirmativament el president i la majoria  
de vocals. 

Les combinacions d’entrada que generen sortides amb valor “1” són moltes menys que les que donen valor
“0”, llavors agafarem les files amb sortida “1” per definir els termes “minterms” i a continuació la funció de 
sortida: 

Funció lògica de sortida:

Entrades Sortida  
A B C D R
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 

Entrades Sortida  
A B C D R Minterms
0 0 0 0 0  
0 0 0 1 0  
0 0 1 0 0  
0 0 1 1 0  
0 1 0 0 0  
0 1 0 1 0  
0 1 1 0 0  
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 0  
1 0 0 1 0  
1 0 1 0 0  

1 0 1 1 1 
     _ 
A·B·C·D  

1 1 0 0 0  

1 1 0 1 1 
   _ 

A·B·C·D 

1 1 1 0 1 
            _ 
A·B·C·D 

1 1 1 1 1 A·B·C·D 
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Així doncs amb aquests termes “minterms” obtindrem la següent funció de sortida: 
             _                     _                     _ 
R =  (A·B·C·D) + (A·B·C·D) + (A·B·C·D) + (A·B·C·D) 

Circuit lògic de sortida:

El circuit lògic estarà format per: 

- 4 portes AND de 4 entrades. 
- 1 porta OR de 4 entrades. 
- 3 portes NOT. 

Esquema del circuit amb portes lògiques: 

                    A 
            _ 
            _      A·B·C·D 
            B 

                    B               _  
         A·B·C·D 
        _ 
        C 

                    C 
                            _                _                  _ 
                  A·B·C·D           (A·B·C·D)+(A·B·C·D)+ 
                               _ 
           _               (A·B·C·D)+(A·B·C·D) 
           D 

          
         A·B·C·D 
                    D 
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Obtenció de funció lògica de sortida simplificada a partir de la taula de veritat pel mètode de Karnaugh:

                              
       

                        1        1       1 

            1 

        
        R =  (A·B·D)+(A·C·D)+(A·B·C) 

El circuit lògic seria: 

Entrades Sortida  
A B C D R
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 
1 1 0 0 0 

1 1 0 1 1 

1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 
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1.- Què és el codi BCD?  

És un codi basat en el sistema de numeració binari.

Es fa servir per representar nombres decimals molt grans en codi binari. 

Per codificar o descodificar en BCD un nombre decimal es representa per separat cadascun del 
seus dígits decimals mitjançant grups de 4 bits entre el 0000 (0 decimal) i el 1001 (9 decimal). 
D’aquest manera la conversió de binari a decimal i de decimal a binari és més senzilla. 

Exemples: 

268 10)  =   0010 0110 1000  
                   |        |       | 
        2       6      8 

2.- Què és i com funciona un display de 7 segments?

És un component compost de set segments que es poden encendre o apagar individualment. 
Cada segment té la forma d’una petita línia. S’utilitza per a la representació de nombres 
decimals entre 0 i 9 principalment. Cada segment està definit per una lletra (a, b, c, d, e, f, g). 
Alguns d’ells afegeixen un punt lumínic més per definir la coma decimal d’un nombre. 
Hi ha displays de càtode comú i d’ànode comú. El més usual és el de càtode comú, on hi ha un 
terminal que va a negatiu i la resta de segments s’encenen quan les seves entrades estan a 
nivell “1” (amb tensió).  

3.- Què és un descodificador? Què fa un descodificador BCD a 7 segments? 

Els descodificadors son circuits digitals combinacionals que converteixen informacions binàries 
d’entrada en qualsevol altre codi o tipus d’informació digitalitzada a la seva sortida. Estan 
proveïts de “n” entrades i un nombre de sortides menor o igual que 2n. 

Un descodificador BCD a 7 segments es un circuit digital que permet, donat un nombre binari 
BCD (entre 0000 i 1001) a les seves entrades (4 entrades), definir una conversió digital en les 
seves sortides (7 sortides) que permeti activar o no els diferents segments lumínics del display 
per poder representar i visualitzar el nombre d’entrada digital en un nombre decimal a la 
pantalla del display. 
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4.- Realitzar l’activitat 2 de la pàgina 3 dels apunts de electrònica digital. 

Indica quines són les connexions del visualitzador de set segments que estaran activades: 

  
Connexions activades “b” i “c”   Connexions activades “b”, “c”, “f” i “g” 

  
Connexions activades “a”, “b” i “c”  Connexions activades “a”, “b”, “c”, “d”, “f” i “g” 
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- Definiu la taula de la veritat corresponent a la sortida assignada al vostre grup per activar o no 
un dels segments del display?  

Recordatori: 

- Teniu 4 entrades possibles (A,B,C,D): Tots els nombres binaris compresos entre el 0000 (0 
decimal) i el 1001 (9 decimal). Codi BCD. El display ha de representar aquests nombres binaris 
en decimal activant els segments necessaris (seguint la representació de dígits que trobareu a 
sota). 

- Teniu 1 sortida:   Anirà connectada al segment assignat a cada grup (un “1” lògic a la sortida 
encendrà el segment. Un “0” lògic a la sortida deixarà el segment apagat). 

Grup 1 � Segment “a”    Grup 5 � Segment “d” 

Grup 2 � Segment “e”    Grup 6 � Segment “b” 

Grup 3 � Segment “c”    Grup 7 � Segment “g” 

Grup 4 � Segment “f” 

Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Sortides dels diferents segments del display 
A B C D a b c d e f g

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
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1.- A partir de la taula de la veritat definida en l’activitat 2 de grup heu de: 

A) Extreure i definir la funció lògica més reduïda possible com a suma de productes 
(minterm) o producte de sumes (maxterm).   

Sortida segment “a”: 
Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Segment maxterms 
A B C D a

0 0 0 0 0 1  

1 0 0 0 1 0 
                  _ 

A+B+C+D 
2 0 0 1 0 1  
3 0 0 1 1 1  

4 0 1 0 0 0 
         _       

A+B+C+D 
5 0 1 0 1 1  
6 0 1 1 0 1  
7 0 1 1 1 1  
8 1 0 0 0 1  
9 1 0 0 1 1  

                     _        _ 
a =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D) 

Sortida segment “b”: 
Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Segment maxterms 
A B C D b

0 0 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 1  
2 0 0 1 0 1  
3 0 0 1 1 1  
4 0 1 0 0 1  

5 0 1 0 1 0 
         _       _ 

A+B+C+D 

6 0 1 1 0 0 
         _   _       

A+B+C+D 
7 0 1 1 1 1  
8 1 0 0 0 1  
9 1 0 0 1 1  

            _       _        _   _ 
b =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D) 

Sortida segment “c”: 
Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Segment maxterms 
A B C D c

0 0 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 1  

2 0 0 1 0 0 
              _ 

A+B+C+D 
3 0 0 1 1 1  
4 0 1 0 0 1  
5 0 1 0 1 1  
6 0 1 1 0 1  
7 0 1 1 1 1  
8 1 0 0 0 1  
9 1 0 0 1 1  

                _ 
c =  A+B+C+D 
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Sortida segment “d”: 
Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Segment maxterms 
A B C D d

0 0 0 0 0 1  

1 0 0 0 1 0 
                  _ 

A+B+C+D 
2 0 0 1 0 1  
3 0 0 1 1 1  

4 0 1 0 0 0 
         _ 

A+B+C+D 
5 0 1 0 1 1  
6 0 1 1 0 1  

7 0 1 1 1 0 
         _   _  _ 
    A+B+C+D 

8 1 0 0 0 1  
9 1 0 0 1 1  

                     _        _                _   _  _ 
d =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D)·(A+B+C+D) 

Sortida segment “e”: 
Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Segment minterms 
A B C D e

0 0 0 0 0 1 
      _ _  _ _ 

A·B·C·D 
1 0 0 0 1 0  

2 0 0 1 0 1 
      _ _     _ 

A·B·C·D 
3 0 0 1 1 0  
4 0 1 0 0 0  
5 0 1 0 1 0  

6 0 1 1 0 1 
      _        _ 

A·B·C·D 
7 0 1 1 1 0  

8 1 0 0 0 1 
         _  _ _ 

A·B·C·D 
9 1 0 0 1 0  

        _ _  _ _     _  _    _     _        _        _  _ _      
e =  (A·B·C·D)+(A·B·C·D)+(A·B·C·D)+(A·B·C·D) 

Sortida segment “f”: 
Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Segment maxterms 
A B C D f

0 0 0 0 0 1  

1 0 0 0 1 0 
                  _ 

A+B+C+D 

2 0 0 1 0 0 
             _ 

A+B+C+D 

3 0 0 1 1 0 
             _   _ 

A+B+C+D 
4 0 1 0 0 1  
5 0 1 0 1 1  
6 0 1 1 0 1  

7 0 1 1 1 0 
         _  _   _ 

A+B+C+D 
8 1 0 0 0 1  
9 1 0 0 1 1  

                    _            _                 _  _        _   _  _ 
f =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D)·(A+B+C+D)·(A+B+C+D) 
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Sortida segment “g”: 
Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Segment minterms 
A B C D g

0 0 0 0 0 0 
                   

A+B+C+D 

1 0 0 0 1 0 
                  _ 

A+B+C+D 
2 0 0 1 0 1  
3 0 0 1 1 1  
4 0 1 0 0 1  
5 0 1 0 1 1  
6 0 1 1 0 1  

7 0 1 1 1 0 
         _  _   _ 

A+B+C+D 
8 1 0 0 0 1  
9 1 0 0 1 1  

                                       _        _   _  _ 
g =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D)·(A+B+C+D) 

B) Dibuixeu el circuit lògic amb portes lògiques que verifica aquesta funció de 
sortida. 

                     _        _ 
a =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D)   ---   Circuit lògic per al segment “a”  --- GRUP 1  

            _       _        _   _ 
b =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D)   ---   Circuit lògic per al segment “b”  ---  GRUP 6
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               _ 
c =  A+B+C+D   ---   Circuit lògic per al segment “c”  ---   GRUP 3

                     _        _                _   _  _ 
d =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D)·(A+B+C+D)   ---   Circuit lògic per al segment “d”  --- GRUP 5

        _ _  _ _     _  _    _     _        _        _  _ _      
e =  (A·B·C·D)+(A·B·C·D)+(A·B·C·D)+(A·B·C·D)   ---   Circuit lògic per al segment “e” --- GRUP 2
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                    _            _                 _  _        _   _  _ 
f =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D)·(A+B+C+D)·(A+B+C+D) - Circuit lògic per al segment “f” – GRUP 4

       

                                       _        _   _  _ 
g =  (A+B+C+D)·(A+B+C+D)·(A+B+C+D)   ---   Circuit lògic per al segment “g” – GRUP 7
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1.- Fent servir l’ordinador i el software de simulació “Crocodile” dibuixar i provar el circuit 
dissenyat a l’activitat de grup 3. Anoteu les conclusions a sota i graveu el fitxer a l’ordinador i al
llapis de memòria del professor. 

Conclusions: 
Es comproven totes les taules de veritat de cada segment grup a grup. 
Veure fitxers del Crocodile amb els diferents circuits dissenyats: 
Seg_a.cxt 
Seg_b.cxt 
Seg_c.cxt 
Seg_d.cxt 
Seg_e.cxt 
Seg_f.cxt 
Seg_g.cxt 

El fitxer BCD-7SEG.cxt implementa tots els circuits connectant-los a un sol display per 
simular el seu funcionament real i el resultat final del treball ABP fet entre tot l’alumnat.

Notes: 

Apliqueu les entrades A,B,C i D d’acord amb el sistema emprat en anteriors activitats  fetes 
amb el simulador Crocodile. 

Connectar la sortida del vostre circuit al segment del display que us ha sigut assignat a cada 
grup.  
Si, per exemple, heu d’activar el segment “a”, caldrà connectar la sortida del vostre circuit al 
display de la següent forma: 

  

Heu de afegir 4 components perquè el display a set segments sigui operatiu: 

1.- El component display de set segments el trobareu a la llibreria del “Crocodile”: 
Parts library – Electronics – Analogue – Light Outputs – Seven segment display. 

2.- El component resistència de 100 ohms el trobareu a la llibreria del “Crocodile”: 
Parts library – Electronics – Analogue – Passive Components – Resistor 

3.- El component “0V” el trobareu a la llibreria del “Crocodile”: 
Parts library – Electronics – Analogue – Power Supplies – Zero volt rail 

4.- El component “IC2a (4050)” el trobareu a la llibreria del “Crocodile”: 
Parts library – Electronics – Digital 4000 Series – Buffers & Drivers – Non-inverting buffer 
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1.- A partir de la taula de la veritat definida en l’activitat 2 de grup heu de: 

A) Extreure i definir la funció lògica més reduïda possible aplicant el mètode de 
“Karnaugh”.   

Entrades BCD i segments a visualitzar en el display de 7 segments:

Taula de la veritat per treballar “Karnaugh”:

Nombre 
Decimal

Entrada binaria BCD Sortides als diferents segments del display 
A B C D a b c d e f g

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 1 0 1 0 X X X X X X X 
11 1 0 1 1 X X X X X X X 
12 1 1 0 0 X X X X X X X 
13 1 1 0 1 X X X X X X X 
14 1 1 1 0 X X X X X X X 
15 1 1 1 1 X X X X X X X 

Entrades binaries  
NO POSSIBLES perquè no 
són pròpies del codi BCD 

“X” = Indiferent” 
Aquestes sortides no s’agafen quan definint la funció 

agafant “maxterms” o “minterms”, perquè mai es 
podran donar. En canvi per extreure funcions 

simplificant pel mètode de Karnaugh podem definir 
aquestes sortides com “1” o “0” segons convingui (és 

indiferent) per tal d’aconseguir agrupacions de “1”  
més grans i finalment una simplificació més òptima.
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Funcions de sortida per cada segment simplificant pel mètode de Karnaugh:

Segment “a”:

AB 00 01 11 10
CD
00 1 0 X 1 
01 0 1 X 1 
11 1 1 X X 
10 1 1 X X 

Funció de sortida simplificada: 
                  _  _ 
a = A + C + B·D + B·D

Segment “b”:

AB 00 01 11 10
CD
00 1 1 X 1 
01 1 0 X 1 
11 1 1 X X 
10 1 0 X X 

Funció de sortida simplificada: 
      _               _  _     
b = B + C·D + C·D  

Segment “c”: 

AB 00 01 11 10
CD
00 1 1 X 1 
01 1 1 X 1 
11 1 1 X X 
10 0 1 X X 

Funció de sortida simplificada: 
            _                  
c = B + C + D  

Segment “d”: 

AB 00 01 11 10
CD
00 1 0 X 1 
01 0 1 X 1 
11 1 0 X X 
10 1 1 X X 

Funció de sortida simplificada: 
                _    _        _  _        _
d = A + C·D + B·C + B·D + B·C·D 
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Segment “e”: 

AB 00 01 11 10
CD
00 1 0 X 1 
01 0 0 X 0 
11 0 0 X X 
10 1 1 X X 

Funció de sortida simplificada: 
          _     _  _
e =  C·D + B·D

Segment “f”: 

AB 00 01 11 10
CD
00 1 1 X 1 
01 0 1 X 1 
11 0 0 X X 
10 0 1 X X 

Funció de sortida simplificada: 
                _        _    _  _ 
f =  A + B·D + B·C + C·D

Segment “g”: 

AB 00 01 11 10
CD
00 0 1 X 1 
01 0 1 X 1 
11 1 0 X X 
10 1 1 X X 

Funció de sortida simplificada: 
             _            _       _
g =  A + B·C + B·C + B·D
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B) Dibuixeu el circuit lògic amb portes lògiques que verifica aquesta funció de sortida. 

                  _  _ 
a = A + C + B·D + B·D --- Circuit lògic per al segment “a”: 

      _               _  _     
b = B + C·D + C·D   --- Circuit lògic per al segment “b”: 

            _                  
c = B + C + D    --- Circuit lògic per al segment “c”: 
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                _    _        _  _        _
d = A + C·D + B·C + B·D + B·C·D  --- Circuit lògic per al segment “d”:

          _     _  _
e =  C·D + B·D  --- Circuit lògic per al segment “e”: 

                _        _    _  _ 
f =  A + B·D + B·C + C·D   --- Circuit lògic per al segment “f”: 
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             _            _       _
g =  A + B·C + B·C + B·D  --- Circuit lògic per al segment “g”: 


