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1. Introducció 
 

A la nostra societat actual, marcada per la globalització, es fa cada cop més indispensable 
poder comunicar-se en altres idiomes, sobretot en el marc de la comunitat europea on els 
canvis humans, culturals i laborals són cada cop més freqüents. Donat això, és imprescindible 
conscienciar i formar als nostres estudiants per aquesta realitat. És necessari que creem un 
sistema educatiu plurilingüe de veritat. 

Aquest treball està centrat en incorporar al sistema educatiu, especialment a l’educació 
secundària, la llengua anglesa, ja que cada dia es fa servir en quasi totes les àrees de 
coneixement i desenvolupament humà. L’Anglès és una eina clau pel triomf acadèmic, 
especialment en certes carreres professionals. El camp econòmic, la industria, els negocis, el 
comerç internacional, etc., tot el món productiu s’escriu, es parla i es llegeix en Anglès. Per 
tant, coneixent aquest idioma, s’obren portes al món laboral d’avui en dia. A més a més, el 
coneixement d’un altre idioma afavoreix, no només el coneixement lingüístic dels alumnes, sinó 
també el cultural. 

Així doncs, en aquest treball, es fa una proposta per introduir la llengua anglesa al currículum 
de Tecnologia de tots els cursos de Secundària, des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat. Per 
aconseguir això, caldrà una bona coordinació entre les àrees de Tecnologia i Anglès. 

Per tant, en aquest projecte es marquen els següents objectius: 
 
 

 Contribuir a l’aprenentatge de la llengua anglesa en els seus diferents aspectes: 
fonètics, lèxics i sintàctics. 

 Adquirir la capacitat de comunicar-se oralment i per escrit de forma eficaç en situacions 
habituals. 

 Utilitzar la llengua anglesa per facilitar l’aprenentatge i desenvolupar l’autonomia dels 
alumnes. 

 Utilitzar adequadament recursos en la llengua anglesa (diccionaris, llibres de consulta, 
materials multimèdia, Internet, etc.). 

 Millorar el coneixement d’altres cultures i fomentar actituds de tolerància i respecte. 

 Apreciar el valor de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació amb persones que 
pertanyen a una cultura diferent i com element que afavoreix les relacions socials i 
interpersonals. 
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2. Definició i context del problema 
 

2.1. Problema 
 

En el nostre país, tots assistim a classe de la matèria d’Anglès des de l’educació primària fins 
que sortim de l’escola/institut. Tot i així, la majoria d’espanyols mai aprenen Anglès. Gran part 
d’aquests adults no són capaços de parlar ni d’entendre aquest idioma, encara que la majoria 
reconeixen que és molt important avui en dia. Amb aquests resultats, es creu que s’hauria de 
canviar la manera d’enfocar l’aprenentatge d’aquesta llengua. 

Actualment, moltes empreses al nostre país (i fora d’aquest) necessiten a gent que domini la 
llengua anglesa. Representants, relacions públiques, dependents de grans magatzems, tots els 
que treballen en llocs turístic, multinacionals, etc. Per altra banda, l’Anglès és la llengua 
principal dels llibres i les revistes, d’aeroports i el control de tràfic aeri, del món dels negocis 
internacionals i les conferències acadèmiques, de la ciència i la tecnologia (s’ha calculat que el 
80% de la informació emmagatzemada electrònicament està en Anglès), de la diplomàcia, els 
esports, les competicions internacionals, la música, i així un gran etc. 

Per tant, és una realitat la necessitat de la societat on vivim de conèixer aquest idioma per 
poder comunicar-nos amb la resta de països i no quedar-nos enrere en molts aspectes. 

 

2.2. Context 
 

El sistema educatiu, tradicionalment no ha donat gran importància, o més ben dit la importància 
que requereixen, a les llengües estrangeres. Aquest sistema, hauria de deixar de donar la 
matèria d’Anglès com a llengua estrangera i començar a impartir aquesta matèria com una altra 
competència bàsica de l’educació. Està clar que, perquè això es doni, la formació del 
professorat és clau.  

Aquest problema prové de moltes causes diferents, però la causa principal és la falta de 
consciència, fins ara, de la importància que té aquesta llengua en la vida actual. 

Un altre exemple dels obstacles per aprendre Anglès al nostre país ve per part de la TV i el 
cinema. A la majoria de països europeus, aquests dos mitjans de comunicació emeten en 
versió original. Això els hi facilita l’exposició al idioma i la identificació dels seus sons des de 
molt petits. Aquest és un gran avantatge alhora d’aprendre la llengua anglesa, que nosaltres no 
tenim. 

Per tant, com a primera solució, cal formar als nostres alumnes en un sistema plurilingüe, 
perquè disposin d’una bona competència lingüística i comunicativa. D’aquesta manera, 
l’alumnat serà capaç de dur a terme les tasques de comunicació que li permetin comprendre la 
realitat on viuen, relacionar-se amb altres persones, integrar-se, comprendre als altres i valorar-
los. 
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3. Descripció de la solució 
 

L’objectiu és preparar als nostres alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar-se a la 
societat multicultural i multilingüe del món actual i sàpiguen comunicar-se correctament. 

Això ho aconseguirem ajudant als alumnes a que puguin desenvolupar competències 
comunicatives i lingüístiques que els hi facilitin interactuar amb el seu entorn. 

Per aconseguir això, com ja s’ha dit, s’ha de posar èmfasi a l’educació comunicativa i 
lingüística. En aquest cas, ens centrarem en l’educació secundària i, més concretament, a 
l’assignatura de Tecnologia. Es podria dir que aquest projecte és aplicable a qualsevol matèria, 
només serien necessaris posar-hi ganes i tenir la formació adequada. 

La idea del projecte és anar introduint paulativament, en el desenvolupament de continguts de 
l’àrea de Tecnologia, l’Anglès. El programa es desenvoluparia des de 1r d’ESO fins a 2n de 
Batxillerat, de manera progressiva ja que sempre és necessari treballar al principi la 
comprensió per més tard avançar cap a la producció (igual que fem amb la llengua materna i 
en altres camps). 

A diferència de l’ensenyament a primària, en el nivell de secundaria els continguts específics de 
cada matèria tenen major importància, amb lo qual, el professor de secundaria haurà de 
transmetre no només informació lingüística sinó també continguts teòrics. És molt important 
que hi hagi una balança entre la llengua i els continguts, ja que la introducció de la llengua 
anglesa no pot fer que els continguts de la matèria perdin importància. 

Cm ja s’ha comentat abans, per arribar a aconseguir tot això es requereix una bona coordinació 
entre l’àrea d’Anglès i la de Tecnologia. S’haurà de treballar conjuntament perquè a 
l’assignatura d’Anglès es reforcin la gramàtica i el lèxic dels continguts que es vegin a la 
matèria de Tecnologia. 

 

3.1. Metodologia 
 

Es seguirà la metodologia pròpia de l’àrea de Tecnologia que tingui cada docent, amb algunes 
singularitats. 

Es tracta d’utilitzar l’Anglès com  instrument de comunicació a l’aula de Tecnologia, sempre que 
es pugui. La finalitat al llarg de tota la secundària és que la llengua de l’aula sigui l’Anglès. Les 
expressions utilitzades sovint com: bon dia, tanca la porta, calla, surt a la pissarra, has fet els 
deures?, etc., s’intentarà que tothom les acabi expressant en Anglès, però les explicacions dels 
continguts de la matèria seran en català/castellà. D’aquesta manera, a mesura que augmentin 
de curs, l’Anglès s’haurà anat introduint progressivament. A part d’això, una unitat didàctica de 
cada curs, (preferiblement impartida al tercer trimestre) serà donada parcial o completament en 
Anglès, sempre depenent del nivell global del grup classe.  

Està demostrat que els alumnes, i qualsevol grup d’humans, s’habituen ràpidament al 
llenguatge de fórmules o de rutines. Les expressions que serveixen per saludar, les fórmules 
utilitzades per iniciar o acabar una activitat, un joc, cridar l’atenció, són apreses com un bloc 
únic que, posteriorment, els alumnes seran capaços d’interioritzar. Amb aquest coneixement 
passiu, poc a poc, quan l’alumne estigui habituat s’apropiarà de petites frases en Anglès de 
forma natural i voluntària. 

Es motivarà a l’alumne perquè s’expressi en Anglès sempre que pugui i en especial a les 
classes de taller al sol·licitar materials i eines necessàries en aquesta llengua per executar els 
projectes. 
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A les classes de Tecnologia, els alumnes poden percebre més permissibilitat alhora de cometre 
errors lingüístics i, en nombroses ocasions, això dissipa les seves inhibicions, lo qual és positiu 
ja que els alumnes estaran més disposats a parlar i d’aquesta manera practicaran l’idioma. Tot i 
així, és important que l’equip docent d’Anglès defineixi els límits de tolerància d’errors  i concreti 
les mesures correctives a aplicar que consideri oportunes. 

 

3.2. La unitat didàctica 
 

Com s’ha comentat, a cada curs, durant la Secundaria, s’impartirà una unitat didàctica en 
Anglès. A mesura que s’avancin cursos, l’Anglès anirà agafant més importància a les classes 
de Tecnologia. Per tant es començarà amb una unitat a primer d’ESO que serà senzilla i potser 
s’impartirà només parcialment en Anglès (depenent del nivell procedent de primària), mentre 
que a 2n de Batxillerat, aquesta unitat estarà impartida completament en aquest idioma. 

És fonamental que el llenguatge del professor sigui sempre clar i senzill. El llenguatge utilitzat 
en aquesta unitat ha d’estar simplificat i s’ha d’utilitzar un lèxic relativament restringit perquè 
l’alumne entengui els conceptes que, evidentment, han de tenir més pes a l’àrea de Tecnologia. 

A més a més és molt important que el professor faci preguntes expositives per comprovar que 
l’alumne ha assimilat els conceptes. 

En aquesta unitat impartida total o parcialment en Anglès, l’ús d’aquesta llengua s’ha de 
fomentar més que les altres. Encara que no hem d’oblidar que ens trobem en un context 
acadèmic, a l’aula s’ha de promoure que l’alumne doni la seva opinió, formuli preguntes o 
discuteixi conceptes en la llengua anglesa. El professor ha de fer preguntes que fomentin  
l’interès de l’alumnat en respondre, ja que l’alumne sap que la seva resposta és interessant pel 
professor.  

Per tant, és important que els alumnes puguin expressar les seves necessitats comunicatives 
en Anglès, sempre en relació amb els continguts que s’estiguin treballant o inclús derivant la 
conversació cap a anècdotes o temes d’interès pels estudiants. D’aquesta manera l’estudiant 
estarà més motivat a utilitzar l’Anglès a l’aula.   

 

3.3. El paper del professor 
 

El més important en aquest projecte és que el professorat docent implicat prolongui al màxim la 
seva formació i estigui implicat en aquest, ja que segurament, al principi, hauran d’invertir hores 
per innovar en aquest àmbit i modificar les programacions existents. 

Sinclair i Brazil (1982) descriuen l’actuació dels professors a través de quatre categories que 
em semblen bastant apropiades: explicar, controlar, estimular i recompensar. Aquestes 
categories s’aplicarien a les següents àrees: contingut, organització i disciplina. Per tant, el 
professor hauria d’adoptar els següents rols: produir i explicar, corregir, promoure l’ús de la 
llengua i, sobretot, felicitar. 

 

3.4. Tecnologia en Anglès 
 

L’objectiu en la matèria de Tecnologia serà iniciar a l’alumne en el coneixement i l’ús del 
vocabulari i les expressions bàsiques en Anglès tècnic així com consolidar els seus 
coneixements d’aquesta llengua en general. Per aconseguir això, es completaran els objectius, 
continguts i la metodologia pròpia  de l’àrea de Tecnologia amb objectius, continguts i mètodes 
d’ensenyament propis de les àrees d’idiomes estrangers. 
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Part de les hores lectives de la matèria de Tecnologia es desenvolupen a l’aula taller, on els 
alumnes realitzen projectes tecnològics, o bé a l’aula d’informàtica, on els alumnes aprenen els 
temes informàtics inclosos en el currículum. Les hores de treball pràctic són especialment 
apropiades per posar en pràctica les habilitats comunicatives apreses en les classes teòriques. 
Per una altra banda, l’ús de l’Anglès com a eina facilitarà als alumnes l’ús de programes 
informàtics i d’Internet (saber buscar informació, etc.). 

L’ensenyament de la Tecnologia requereix d’un component verbal important perquè l’alumne 
aprengui satisfactòriament. No es tracta de que els continguts d’aquesta matèria canviïn 
substancialment, sinó de que la metodologia emprada (llengua instrumental, tècniques de 
treball, exercicis proposats, etc.) sigui diferent. 

 

3.5. Atenció a la diversitat 
 

Per atendre a la diversitat, es seguirà la metodologia emprada a l’assignatura de Tecnologia de 
cada professor. L’única novetat que s’aplicarà amb la introducció de la llengua anglesa serà 
l’intercanvi d’e-mails amb els alumnes i el professor per tal de que qualsevol dubte que hi hagi 
a qualsevol classe pugui ser resolt el mateix dia pel professor, en el cas de no poder-ho fer al 
moment. 

S’intentarà utilitzar molt el treball cooperatiu i pels alumnes que tinguin un nivell d’aprenentatge 
més lent s’intentarà que el volum de vocabulari nou no sigui tan elevat i molts dels materials 
que es facin servir en Anglès se’ls hi traduiran al català/castellà. 

 

3.6. Continguts 
 

A més a més dels continguts de la matèria de Tecnologia propis del currículum en aquests 
cursos, s’inclouran continguts específics de l’àrea lingüística els quals es tractaran 
transversalment amb la matèria de llengua anglesa. 

A continuació es detalla, curs per curs, com s’introduirà l’Anglès en cada curs i es donarà un 
exemple de les unitats més adequades per introduir aquest idioma i la forma de fer-ho. 

En els exemples de les unitats didàctiques només es troben contemplades les activitats que es 
considera que es poden realitzar fomentant l’Anglès, per tant  aquestes s’haurien de completar 
amb les activitats que el professor consideri oportunes per assolir els coneixements propis de 
l’àrea de Tecnologia. Això només és una guia amb idees i recursos que es podrien aplicar a 
classe. Depenent de com sigui el grup classe, del nivell i dels desdoblaments que es facin, es 
podrà instaurar amb més o menys facilitat. 

S’ha de tenir en compte que el més important sempre són els continguts de Tecnologia, per 
tant, en el cas de que els alumnes no entenguin qualsevol cosa en Anglès, aquesta haurà 
d’aclarir-se en català/castellà. 

 

3.6.1. Introducció de la llengua anglesa a 1r d’ESO 

 

El nivell inicial del coneixement de la llengua en cada grup, determinarà les corresponents 
adaptacions curriculars així com la necessària flexibilitat en la metodologia i en els objectius. 

A les primeres sessions, com que els alumnes venen de primària i el docent pot no conèixer el 
nivell d’Anglès del grup en qüestió, se’ls hi explicarà als alumnes com funcionaran les classes, 
és a dir, la metodologia explicada anteriorment. Es farà una introducció d’algunes de les frases 
i el vocabulari que s’utilitzen més freqüentment a l’aula, traduïdes a l’Anglès, i a mesura que 
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avanci el curs, depenent de l’assimilació de les primeres classes s’anirà incorporant més 
vocabulari i més frases utilitzades freqüentment a l’aula.  

En aquests primers cursos seria convenient que la unitat didàctica a impartir en Anglès estigui 
situada al tercer trimestre, on els alumnes ja s’hauran adaptat a la nova metodologia. Al ser el 
primer curs on es realitza aquesta introducció de la llengua, s’escollirà una unitat de curta 
durada i de conceptes fàcilment assimilables en una llengua que no és la pròpia. Depenent del 
nivell dels alumnes, aquesta unitat s’impartirà total o només parcialment en aquesta llengua. 

Si revisem el currículum general de primer d’ESO, aquest es pot dividir en tres blocs: 
 
 

 Bloc I: La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia. 

 Bloc II: Disseny i construcció d'objectes. 

 Bloc III: Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació. 

 

En aquest cas, es creu convenient escollir la unitat que es troba al Bloc III: L’ordinador i els 
perifèrics. Aquesta unitat conté molt vocabulari que normalment tothom fa servir en Anglès i per 
tant, pot ser més fàcil pels alumnes ja que molts d’ells ja utilitzen la llengua anglesa per 
anomenar alguns d’aquests components. 

 

3.6.1.1. Unitat didàctica: L’ordinador i els perifèrics 

 

Després d’una valoració inicial del nivell d’Anglès dels alumnes el més probable és que, 
aquesta unitat, al ser la primera vegada que s’aplica aquesta metodologia, s’hagi d’impartir 
parcialment en Anglès. Per tant, a cada sessió es farà una introducció dels nous conceptes a 
tractar i del vocabulari específic en Anglès que apareixerà durant la sessió. Tot això es farà en 
català/castellà, i a partir d’aquí, certs conceptes que siguin més assequibles, s’explicaran en 
Anglès. 

 

 Objectius d’aprenentatge 

1. Presentar una breu història dels ordinadors. 

2. Mostrar les diferències principals existents entre un ordinador i altres màquines. 

3. Conèixer les diverses parts que formen el maquinari d’un ordinador personal. 

4. Conèixer els perifèrics principals que s’empren en els equips informàtics actuals. 

5. Diferenciar els perifèrics que es fan servir per introduir dades dels que es fan servir per 
mostrar resultats. 

6. Saber quin tipus de perifèric és més adequat per a cada tasca. 

7. Conèixer les possibilitats d’alguns perifèrics utilitzats a classe. 

8. Utilitzar els perifèrics convenientment d’acord amb la tasca feta. 

9. Aprendre a connectar i desconnectar els perifèrics a la carcassa de l’ordinador. 
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 Continguts 

CONTINGUTS 

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 

 
1. Ordinador. 
2. Maquinari i programari. 
3. Placa base, memòria RAM, 
microprocessador, font 
d’alimentació, sistemes 
d’emmagatzematge. 
4. Perifèrics, ratolí, teclat, 
monitor, altaveus, etc. 
5. Entrada i sortida de dades. 
6. Programes de control. 
7. Dispositius per digitalitzar 
imatges. 
8. Dispositius per imprimir 
imatges. 
9. Comunicació entre els 
perifèrics i l’ordinador: ports. 
 

 
1. Identificació dels elements 
principals d’un ordinador. 
2. Identificació en l’entorn 
dels diversos perifèrics. 
3. Coneixement dels últims 
avanços tecnològics en els 
perifèrics usats habitualment. 
4. Identificació en un perifèric 
de les característiques 
bàsiques que el diferencien 
d’un altre del mateix tipus. 
5. Diferenciació en els equips 
informàtics que fan servir a 
l’aula. 

 
1. Conscienciació de l’avanç 
vertiginós de la informàtica en 
els últims 20 anys i de com 
aquest avanç ha influït en les 
nostres vides. 
2. Valoració de l’estructura 
modular dels ordinadors i la 
seva fàcil interconnexió i 
ampliació. 

 

 Temporització 

Es considera que els continguts d’aquesta unitat es poden completar en cinc sessions d’una 
hora cada una. 

 

 Activitats d’ensenyament-aprenentatge 

En aquest apartat es detallen possibles activitats a desenvolupar a l’aula de forma que es 
treballi la llengua anglesa alhora que els conceptes de la unitat. 

Dividirem aquesta unitat en tres punts i en cada un d’ells s’explicaran els possibles tipus 
d’activitats que reforçaran la llengua anglesa. 

Seria convenient que a cada sessió, el docent apliqués la següent metodologia: explicar el 
vocabulari que apareixerà, explicar els continguts i acabar fent un resum a la pissarra dels 
continguts explicats assegurant-se que tothom ha entès els conceptes. 

 

 1ª sessió: Introducció. Evolució dels ordinadors i tipus. 

El professor farà una breu introducció, en català/castellà, dels conceptes que es treballaran en 
aquesta unitat, amb el seu respectiu esquema. Un cop definits tots els punts a tractar, es farà 
una introducció en Anglès sobre l’evolució dels ordinadors i els tipus d’ordinadors existents. 

A la següent pàgina trobem explicats en Anglès tots aquests conceptes: 

http://www.petervaldivia.com/eso/computers/index.php 

Per tant, per començar a introduir la llengua i treballar la comprensió lectora anglesa, els 
alumnes llegiran en veu alta els conceptes importants extrets d’aquest document pel professor. 
A la mateixa vegada s’aclarirà amb tot el grup classe els conceptes i el vocabulari que no 
s’entenguin. 

Seria bo que el docent corregeixi la pronunciació de determinades paraules clau conforme els 
alumnes llegeixen el document. 

http://www.petervaldivia.com/eso/computers/index.php
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Cada alumne, individualment, haurà de realitzar una recerca d’informació sobre els principals 
esdeveniments històrics que han provocat els avanços que s’han fet fins arribar als ordinadors 
actuals. El docent, els hi explicarà com cercar aquesta informació en Anglès. En tot moment, 
els alumnes es veuran recolzats pel professor alhora de buscar informació en una llengua que 
no és la seva. 

 

 2ª, 3ª i 4ª sessió: Els components d’un equip informàtic. 

En aquest apartat es farà un esquema de tot el maquinari (hardware) que conforma un 
ordinador. Són uns continguts perfectes per treballar el vocabulari. 

Sempre que es treballi vocabulari és molt útil, i de més fàcil comprensió pels alumnes, utilitzar 
dibuixos amb el vocabulari que ens interessa que els alumnes aprenguin. La Figura 1 seria un 
exemple. 

Hi ha moltes pàgines on podem trobar recursos 
visuals que ens expliquin detalladament i en un 
llenguatge planer dels components i perifèrics 
d’un equip informàtic. A continuació es faciliten 
dos exemples. 

http://www.petervaldivia.com/eso/computers/inde
x.php 

http://www.petervaldivia.com/eso/computers/com
puters.php 

En aquest curs, on estem començant a introduir 
la llengua anglesa, és molt recomanable utilitzar 
gràfics i vídeos. En els següents links trobem 
vídeos on s’analitza un ordinador amb un 
llenguatge Anglès planer: 

http://www.commoncraft.com/computer-hardware 

http://www.commoncraft.com/computer-software 

Amb aquests vídeos, a part dels continguts de la matèria, es treballarà la comprensió oral de la 
llengua anglesa. Després de cada vídeo, s’hauria de realitzat un testeig del que han entès els 
alumnes per saber on s’ha d’aprofundir més. 

 

 5ª sessió: Activitats finals de la unitat. 

Després de realitzar les activitats que estiguin programades en aquesta unitat, per finalitzar-la, 
es treballarà la conversa en Anglès realitzant una posada en comú del que s’ha après en 
aquesta unitat.  

Una possible activitat seria un test com el següent, on es repassen els conceptes explicats i els 
alumnes mateixos es poden autoavaluar: 

http://www.petervaldivia.com/potatoes/computers2.htm 

La proposta seria fer aquest test amb tot el grup per acabar d’aclarir conceptes. A més a més, 
es resoldran els dubtes que hagin quedat, amb tota la classe conjuntament. 

 

 

Figura 1: Parts d’un ordinador. 

http://www.petervaldivia.com/eso/computers/index.php
http://www.petervaldivia.com/eso/computers/index.php
http://www.petervaldivia.com/eso/computers/computers.php
http://www.petervaldivia.com/eso/computers/computers.php
http://www.commoncraft.com/computer-hardware
http://www.commoncraft.com/computer-software
http://www.petervaldivia.com/potatoes/computers2.htm
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3.6.2. Introducció de la llengua anglesa a 2n d’ESO 

 

En aquest curs es seguirà amb la metodologia emprada a 1r, però amb alguna novetat. La 
proposta és que des del primer trimestre es mantingui contacte via Internet, per e-mail, amb 
alumnes d’un centre europeu, fora d’Espanya. Aquest vincle amb un institut europeu es pot 
crear gràcies al projecte eTwinning (http://www.etwinning.es). 

Aquest contacte es basarà en que a cada alumne se li assignarà un alumne d’un centre 
estranger. Un cop establerta aquesta assignació, una vegada al mes, els alumnes d’aquí 
hauran d’enviar als alumnes del centre de parla anglesa un resum en Anglès dels conceptes 
apresos a la matèria de Tecnologia, i a la inversa. A més a més tindran la llibertat de parlar de 
qualsevol altre tema amb aquests contactes. Aquests correus els hauran de portar a classe i 
alguns d’ells es comentaran entre tots (la part en la que es parla sobre la matèria de 
Tecnologia). D’aquesta manera es treballarà la comprensió lectora amb tot el grup. 

Amb aquesta activitat es fomentarà l’escriptura en Anglès durant tot el curs. 

Respecte a la unitat didàctica que s’impartirà, segons el currículum general a segon d’ESO 
tenim: 
 

 Bloc I: Electricitat. 

 Bloc II: Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 

 Bloc III: L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació. 

 

En aquest cas, es creu convenient escollir la unitat que es troba dins del Bloc III: L’ús d’Internet.  

Amb aquesta unitat es treballaran les comunicacions digitals, aquestes estan cada vegada més 
presents a la nostra vida i modifiquen les nostres formes de fer i de relacionar-nos. Els 
ordinadors comunicats entre sí, formant una xarxa, en l’àmbit local i en el global, permeten 
l’intercanvi d’informació de documents, de programes i faciliten l’agilització dels processos i la 
creació de xarxes col·laboratives; on s’afavoreixen els canvis socials, en els que a vegades 
s’ha de reflexionar. 

 

3.6.2.1. Unitat didàctica: L’ús d’Internet 

 

S’intentarà realitzar aquesta unitat totalment en Anglès, utilitzant la llengua castellana/catalana 
només per aclarir conceptes de la matèria de Tecnologia que no hagin quedat clars en algun 
moment. S’introduiran els nous conceptes d’aquesta unitat i el vocabulari específic d’Anglès 
que s’hagi de tractar en  aquest bloc temàtic.  

 

 Objectius d’aprenentatge 

1. Aprendre què és la xarxa d’Internet. 

2. Desenvolupar habilitats amb els serveis d’Internet, per comunicar-se, cercar, descarregar, 
intercanviar i publicar informació. 

3. Analitzar amb detall els perills que presenta Internet. 

4. Adquirir nou vocabulari relacionat amb Internet. 

5. Reconèixer el hardware necessari per connectar-se a Internet. 
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 Continguts 

 

CONTINGUTS 

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 

 
1. Xarxes locals, xarxa 
informàtica, Internet. 
2. Anàlisi del significat de 
servidor web, client, adreça 
IP, protocol TPC/IP, 
llenguatge HTML i pàgines 
web.  
3. Correu electrònic, 
missatgeria instantània, 
fòrums de discussió, xats,... 
4. Navegadors, Cercadors i 
portals.  
5. Intercanvi de fitxers P2P, 
virus, spam, addicció 
telemàtica. 

 
1. Identificació dels 
avantatges i problemes 
d’Internet. 
2. Utilitzar paraules clau, 
operadors, índex temàtics. 
3. Coneixement entorns 
virtuals per a l’aprenentatge. 
4. Criticar amb rigor la 
informació obtinguda 
d’Internet i verificar-ne 
l’origen. 
 

 
1. Conscienciació dels 
avantatges i inconvenients de 
la xarxa d’Internet. 
2. Valoració de la gran 
quantitat d’informació i les 
possibilitats de comunicació 
que ofereix Internet. 
3. Actuar amb precaució 
davant perills diversos que 
presenta Internet: spam, ús 
fraudulent, ... 
4. Prendre consciència de la 
distància tecnològica entre 
els que tenen accés a 
Internet i els que no en tenen. 
 

 

 Temporització 

Es considera que els continguts d’aquesta unitat es poden completar en vuit sessions d’una 
hora cada una. 

 

 Activitats d’ensenyament-aprenentatge 

En aquest apartat es detallen possibles activitats a desenvolupar a l’aula de forma que es 
treballi la llengua anglesa a la vegada que els conceptes de la unitat. 

 

 1ª sessió: Introducció. Què és Internet? 

El docent farà una breu introducció, en català/castellà, dels conceptes que es treballaran en 
aquesta unitat, amb el seu respectiu esquema. Un cop definits tots els punts a tractar, es farà 
una introducció de la unitat utilitzant el següent vídeo, d’aquesta manera els alumnes 
treballaran la comprensió oral: 

http://www.commoncraft.com/world-wide-web  

Un cop visualitzat el vídeo, el docent preguntarà dubtes i aclarirà els conceptes que no hagin 
quedat clars, això ho intentarà fer tot en la llengua anglesa. De fet, partir d’ara totes les 
sessions d’aquesta unitat s’intentarà impartir-les en la llengua anglesa. Sempre i quan el 
professor no detecti molts problemes d’enteniment. Si fos així es limitaria la llengua anglesa a 
certes activitats puntuals. 

S’explicaran també els elements físics que calen per establir una connexió a Internet amb 
l’ajuda de la següent pàgina: 

http://www.petervaldivia.com/technology/networks/index.php 

 

 

http://www.commoncraft.com/world-wide-web
http://www.petervaldivia.com/technology/networks/index.php
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 2ª sessió: Anàlisi del model client/servidor. 

Amb l’ajuda del següent document el docent farà un esquema i l’explicació i aclariments del 
vocabulari utilitzat:  

http://www.petervaldivia.com/technology/networks/tcp-ip.php 

Se li entregarà un resum als alumnes que es llegirà a classe en veu alta, després d’haver 
explicat els conceptes, per treballar la comprensió lectora. S’aclariran tots els dubtes tant de 
vocabulari com de concepte entre tot el grup classe per practicar l’expressió oral. Sempre 
s’animarà als alumnes a que s’expressin o ho intentin en aAnglès. 

 

 3ª i 4ª sessió: Serveis d’Internet. 

Aquestes sessions, i la resta que queden, es desenvoluparan a l’aula d’Informàtica en el cas de 
que l’escola no participi en el programa de l’1x1 i per tant no disposin d’un ordinador. 

S’explicaran els serveis d’Internet: navegadors, cercadors i directoris, el correu electrònic, la 
missatgeria instantània, etc., mitjançant l’ordinador. Tot això es farà ajudant-se de gràfics i 
esquemes amb l’explicació del vocabulari adequat. Sempre intentant que els alumnes participin 
activament. 

Al finalitzar la 4ª sessió es passarà el següent vídeo:  

http://www.youtube.com/watch?v=O07smYU8vYc&feature=related 

Amb aquest vídeo es realitzarà una activitat individual on cada alumne haurà de fer una reflexió 
del vídeo vist, sobre l’addicció a Internet, i  hauran d’enviar-li al professor via e-mail. D’aquesta 
manera es podrà practicar l’escriptura. 

 

 5ª sessió: Seguretat a Internet. 

Es veurà el funcionament d’un antivirus de codi lliure. També es veurà què és 
un intercanviador de fitxers P2P i es debatrà l’ús d’aquest servei. 

Els alumnes hauran de buscar a la xarxa què és un antivirus, els avantatges i 
inconvenients que té, i posteriorment es farà una posta en comú amb tota la 
classe per poder practicar la competència oral anglesa. 

Seguidament es farà el mateix amb els programes P2P, hauran de buscar per Internet què són 
i es realitzarà un debat a classe sobre l’ús d’aquests. 

 

 6ª sessió: Cerques. 

Aquesta sessió es dedicarà a fer una activitat de com realitzar cerques d’informació per la 
xarxa. L’alumnat haurà de buscar informació sobre diferents qüestions que se’ls hi entregarà, 
de qualsevol tipus: Què és Internet? Quants Satèl·lits té Saturn? Alçada de la muntanya 
Everest?...  

Els alumnes hauran de buscar aquesta informació en Anglès, hauramn de comparar la 
informació de diferents fonts i exposar les contradiccions que s’hi trobi. D’aquesta manera es 
fomentarà la comprensió lectora i escrita. 

 

 

http://www.petervaldivia.com/technology/networks/tcp-ip.php
http://www.youtube.com/watch?v=O07smYU8vYc&feature=related
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 7ª i 8ª sessió: Servei de telefonia IP. 

En aquesta 7ª sessió, s’explicarà què és el servei de telefonia IP i es connectarà mitjançant 
l’“Skype”, amb estudiants del mateix nivell acadèmic d’un institut de fora d’Espanya mitjançant 
el programa eTwinning. 

L’alumnat instal·larà el programa, comprovarà les càmeres i els micròfons. Els alumnes faran 
proves entre ells mateixos a l’aula d’informàtica per comprovar el bon funcionament dels 
equips. Finalment, s’adjudicaran les parelles amb els alumnes de l’institut de fora d’Espanya. 

A l’última sessió es posarà en pràctica el projecte. Serà guiat i pautat pels professors de 
Tecnologia i Anglès i constarà d’un guió de preguntes a respondre per l’alumnat, i un final lliure 
per conversar i conèixer els altres alumnes. Les preguntes seran del tipus: A on vius? Tens 
germans? Què vas fer aquest estiu? Com és el vostre institut? I el vostre poble?... 

Els alumnes hauran d’entregar al professor individualment el guió a completar durant la 
connexió. 

Preferiblement, aquesta connexió seria bo que fos amb els mateixos alumnes amb els quals 
s’envien e-mails durant l’any. 

 

3.6.3. Introducció de la llengua anglesa a 3r d’ESO 

 

A tercer d’ESO es seguirà incorporant i reforçant, com a cada curs, vocabulari i frases a l’aula 
de Tecnologia encara que les classes s’imparteixin en català/castellà. S’anirà consolidant la 
llengua anglesa a l’aula, sobretot a l’aula taller, tenint en compte sempre el nivell assolit pel 
conjunt de la classe. 
 
En aquest curs es continuarà amb el projecte començat a 2n d’ESO de les comunicacions per 
e-mail amb un institut estranger. Des del primer trimestre es mantindrà contacte via Internet 
amb alumnes d’un centre de parla anglesa. A poder ser, el mateix grup d’alumnes que a 2n 
d’ESO. 

Respecte a la unitat didàctica que s’impartirà, en el currículum general a tercer d’ESO trobem 
els següents blocs de continguts: 
 

 Bloc I: Màquines, mecanismes i estructures. 

 Bloc II: Els projectes tecnològics. 

 Bloc III: Les comunicacions. 

 
En aquest curs, es creu convenient escollir la unitat que es troba dins del Bloc III: Les 
comunicacions a distància.  

 

3.6.3.1. Unitat didàctica: Les comunicacions a distància 

 

La comunicació consisteix en la transmissió d’una informació d’un emissor cap a un receptor 
mitjançant un medi o canal. Precisament és un tema relacionat amb l’aprenentatge d’altres 
llengües per poder comunicar-se, com per exemple l’Anglès. 
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 Objectius d’aprenentatge 

1. Descriure un sistema de comunicació. 

2. Identificar les característiques de les ones. 

3. Identificar les característiques de les ones electromagnètiques i reconèixer la seva distribució 
en l’espai radioelèctric. 

4. Classificar els mitjans de transmissió segons siguin amb o sense cable. 

5. Descriure el principi de funcionament dels sistemes de comunicació. 

 

 Continguts 

 

CONTINGUTS 

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 

 
1. Circuit de comunicació: 
elements. 
2. Què és una ona i tipus. 
3. Comunicació amb fils i 
sense fils. 
2. Els mitjans de 
comunicació: telègraf, telèfon, 
ràdio, televisió, ordinador, 
telefonia mòbil. 

 
1. Anàlisi d’un circuit de 
comunicació. 
2. Anàlisi del procés de 
comunicació telefònica. 
3. Anàlisi del procés 
d’emissió i recepció del so 
per mitjà d’ones ràdio. 
4. Anàlisi del procés 
d’emissió i recepció d’imatges 
i so. 
 

 
1. Rigor i meticulositat en el 
càlcul de paràmetres d’una 
ona. 
2. Tenir una actitud crítica 
davant l’ús responsable dels 
mitjans de comunicació. 
3. Valoració de la importància 
dels sistemes de comunicació 
per a la transmissió 
d’informació. 
 

 

 Temporització 

Es considera que els continguts d’aquesta unitat es poden completar en sis sessions d’una 
hora cada una. 

 

 Activitats d’ensenyament-aprenentatge 

En aquest apartat es detallen possibles activitats a desenvolupar a l’aula de forma que es 
treballi la llengua anglesa alhora que els conceptes de la unitat. 

A cada sessió, el docent aplicarà la metodologia seguida fins ara: explicar el vocabulari que 
apareixerà, explicar els continguts i acabar fent un resum a la pissarra dels continguts explicats 
assegurant-se que tothom ha entès els conceptes. 

 

 1ª sessió: Reflexió sobre l’evolució dels mitjans de comunicació. 

En aquesta sessió s’explicarà que és i de què esta format un sistema de comunicacions i es 
reflexionarà sobre la història de l’evolució dels sistemes de comunicacions. Es realitzarà un 
mapa conceptual amb els conceptes a tractar durant la unitat i es farà un resum sobre el més 
destacable. Tot això introduint i explicant tot el vocabulari que serà necessari per comprendre 
aquesta unitat. 

Amb el següent vídeo, els alumnes haurien d’entendre els components principals d’un sistema 
de comunicacions: 
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http://www.youtube.com/watch?v=vCmHia-nTpA&feature=related 

Seguidament, amb el document indicat a continuació, s’ampliarà la informació fent una lectura 
conjunta per, alhora, practicar la competència lingüística entre tots llegint el que hi apareix. 

http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/106398.aspx 

 

 2ª i 3ª sessió: Les ones. 

En aquestes 2ª i 3ª sessió s’identificaran les característiques 
de les ones. A partir de la Figura 2 s’explicaran les 
característiques d’aquestes. 

Amb la Figura 3 i el document que apareix en aquesta 
adreça: 

http://web.fccj.org/~smilczan/psc/four/Chapter4.pdf 

s’explicaran els diferents tipus d’ones: mecàniques i electromagnètiques, 
tot això practicant la comprensió lectora dels alumnes i sempre fent-los 
participar el màxim possible a les classes. 

S’inclouran alguns vídeos per acabar de clarificar alguns conceptes. 

 

 4ª sessió: Transmissió de senyals. 

El professor mostrarà un esquema als alumnes fent una introducció a la tipologia de 
transmissió de senyals. 

En aquesta sessió els alumnes hauran de buscar per Internet la diferència entre sistemes de 
transmissió analògics i sistemes de transmissió digitals. Hauran d’explicar el funcionament 
d’aquests i posar alguns exemples de cada un. Aquesta activitat l’hauran d’entregar, sempre en 
Anglès, al professor perquè aquest pugui valorar l’expressió escrita i alhora la comprensió 
lectora. 

 

 5ª i 6ª sessió: Comunicacions amb fils i sense fils. 

S’explicaran amb detall els sistemes de comunicació amb fils i sense fils i els mitjans de 
comunicació que fan servir cada un d’aquests sistemes mitjançant gràfics i mapes conceptuals. 
Se’ls hi proporcionarà als alumnes el vocabulari més rellevant que es farà servir en aquestes 
dues sessions amb les definicions convenients. 

En els sistemes de comunicació amb fils, el professor explicarà com funcionen i els alumnes  
faran una recerca per Internet sobre el telègraf i el telèfon. Amb el següent vídeo, s’explicarà 
amb més detall el funcionament del telèfon, treballant alhora la comprensió oral: 

http://www.5min.com/Video/Learn-how-a-Telephone-Works-117541761 

En els sistemes de comunicació sense fils s’estudiaran amb profunditat la ràdio, la telefonia 
mòbil, la televisió i les xarxes wi-fi. 

A les següents direccions tenim diversos vídeos que poden ajudar al docent a explicar aquests 
conceptes, reforçant la comprensió oral dels alumnes: 

http://www.youtube.com/watch?v=rSWwzYMup-c&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=KymIDyQiXZI&feature=related 

Figura 2: Ones 

Figura 3: Ones 

electromagnètiques 

http://www.youtube.com/watch?v=vCmHia-nTpA&feature=related
http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/106398.aspx
http://web.fccj.org/~smilczan/psc/four/Chapter4.pdf
http://www.5min.com/Video/Learn-how-a-Telephone-Works-117541761
http://www.youtube.com/watch?v=rSWwzYMup-c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KymIDyQiXZI&feature=related
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3.6.4. Introducció de la llengua anglesa a 4rt d’ESO 

 

En aquest curs es seguirà amb la metodologia emprada, però amb una novetat. Al ser l’últim 
curs d’Educació Secundària Obligatòria, la majoria d’instituts realitzen un viatge de final de 
curs.  

En el cas de que sigui així, la proposta és la següent: el viatge de final de curs de 4rt d’ESO es 
faria a Anglaterra. La zona d’Anglaterra seria indiferent, però lo important seria que els alumnes 
anessin a casa de gent d’allà a dormir i durant el dia es fes mig dia de turisme i l’altre mig a una 
acadèmia d’Anglès. D’aquesta manera els nois podrien posar en pràctica tot el que haguessin 
après durant la ESO. Aquest tipus de viatge es pot contractar amb diverses agències. 

Respecte a la unitat didàctica que s’impartirà, segons el currículum general a quart d’ESO es 
divideix en els blocs següents: 
 

 Bloc I: L’habitatge. 

 Bloc II: Electrònica, pneumàtica i hidràulica. 

 Bloc III: Control i automatització. 

 

En aquest cas, es creu convenient escollir la unitat que es troba dins del Bloc I: Habitatge, 
energia i consum. S’ha de preparar als alumnes pel viatge final de curs, així que lo millor seria 

que la unitat estigués situada a finals del primer trimestre. 

 

3.6.4.1. Unitat didàctica: Habitatge, energia i consum 
 

En aquesta unitat s’estudia l’habitatge i les tècniques per optimitzar el consum d’energia i aigua 
a la llar.  

 

 Objectius d’aprenentatge 

1. Analitzar els elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, característiques 
bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica, etc. 

2. Entendre el protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, memòria de 
qualitats, etc. 

3. Valorar els avantatges de l’ús de nous materials i sistemes constructius. 

4. Valorar la necessitat d’aplicar mesures de seguretat als habitatges. 

5. Identificar el cost dels serveis domèstics bàsics, analitzant les factures domèstiques i el 
consum dels electrodomèstics més importants. 

6. Entendre i aplicar les principals estratègies d’estalvi d’energia i aigua a la llar, així com 
conèixer la importància  de l’automatització aplicada  a casos reals o simulats. 
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 Continguts 

 

CONTINGUTS 

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 

 
1. Emplaçament, orientació i 
distribució dels habitatges. 
2. Promoció, venda i lloguer 
dels habitatges. 
3. Llicència d’obres, llicència 
de primera ocupació i cèdula 
d’habitabilitat. 
4. Finançament, hipoteca, 
tipus d’interès, índex de 
referència, període 
d’amortització, renda i TAE. 
5. Arrendador, arrendatari, 
fiança i renda. 
6. Elements comuns d’un 
immoble, comunitat de 
propietaris, IBI i taxa. 
 

 
1. Descripció de diferents 
tipus de característiques d’un 
habitatge a partir de diferents 
fonts d’informació: textos, 
plànols i l’habitatge mateix. 
2. Obtenció d’informació 
significativa (plànols, 
cercadors d’habitatges, 
normes oficials) a través 
d’Internet. 
3. Realització de plànols 
d’emplaçament i de 
distribució d’habitatges. 
4. Utilització de simuladors de 
càlcul d’hipoteques a través 
d’Internet. 
5. Càlcul de percentatges. 
 

 
1. Comprendre el procés 
d'accés i les característiques 
bàsiques dels habitatges. 
2. Reconeixement i valoració 
de l'evolució tecnològica als 
habitatges. 
3. Proposar estratègies 
d'estalvi d'energia i aigua a 
les llars així com 
d'automatització aplicada. 
4. Interès sobre la distribució i 
l’ús de l’energia a la llar. 

 

 

 Temporització 

Es considera que els continguts d’aquesta unitat es poden completar en set sessions d’una 
hora cada una. 

 

 Activitats d’ensenyament-aprenentatge 

En aquest apartat es detallen possibles activitats a desenvolupar a l’aula de forma que es 
treballi la llengua anglesa alhora que els conceptes de la unitat. 

La metodologia emprada serà la mateixa que als altres cursos. 

 

 1ª sessió: Introducció a l’habitatge. 

En aquesta sessió es realitzarà un mapa conceptual als alumnes amb tots els punts a tractar 
en explicant i resolent dubtes sobre vocabulari més important a tenir en compte. 

Es farà una introducció dels elements bàsics que ha de complir una vivenda per poder accedir 
a ella i s’explicarà els tipus d’habitatges que existeixen actualment. 

 

 2ª sessió: Accés a l’habitatge. 

Els alumnes aprendran la diferència entre habitatges protegits i lliures la diferència entre lloguer 
i compra d’un habitatge. 

Amb totes aquestes dades es podrà fer un debat a classe, per practicar la competència oral, 
sobre què es considera millor: llogar o comprar. 
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Al finalitzar el debat, hauran de fer, individualment, un resum sobre els avantatges i 
inconvenients de cada opció i entregar-ho al professor per reforçar la competència escrita. 

 

 3ª sessió: Característiques d’un habitatge. 

Es tractaran els punts més importants a tenir en compte alhora d’escollir vivenda. A les 
següents pàgines trobem molt vocabulari relacionat amb l’habitatge que els hi pot ser molt útil 
als alumnes i sobre el que es podria treballar: 

http://www.dtonline.org/apps/infopage/app?3&3&1&0&1&0 

http://www.dtonline.org/apps/infopage/app?3&3&2&0&1&0 

Es pot treballar molt el vocabulari en aquesta unitat. 

 

 4ª i 5ª sessió: Despeses a tenir en compte. 

En aquestes sessions s’explicaran tots els tipus de factures que ens podem trobar en un 
habitatge. Es mostraran exemples de factures i s’analitzaran amb tot el grup. Si es possible 
aquestes dues sessions es farien totalment en Anglès. 

 

 6ª i 7ª sessió: Energia i consum. 

A les següents pàgines es mostren formes d’estalviar energia dins i fora de la vivenda. 

http://www.technologystudent.com/energy1/house1.htm 

http://www.technologystudent.com/energy1/house2.htm 

http://www.technologystudent.com/energy1/house3.htm  

http://www.technologystudent.com/energy1/house4.htm 

 

Es treballarà sobre aquests quatre documents durant aquestes dues sessions. 

 

3.6.5. Introducció de la llengua anglesa a 1r de Batxillerat 

 

A primer de Batxillerat s’haurà de posar més èmfasi a la utilització de la llengua anglesa com a 
llengua de la classe, ja que en el món universitari d’avui en dia aquesta competència és cada 
com més imprescindible. Per tant, serà quasi obligatori, durant tot el curs, per tot l’alumnat 
parlar en Anglès a les aules de Tecnologia fora dels conceptes i dels continguts pròpiament de 
la matèria i sempre que no siguin dubtes sobre la matèria. 
 
Respecte a la unitat didàctica que s’impartirà, en el currículum general a primer de Batxillerat 
es defineixen els següents blocs: 
 

 Bloc I: El procés tecnològic i la producció industrial. 

 Bloc II: Materials. 

 Bloc III: Sistemes energètics. 

http://www.dtonline.org/apps/infopage/app?3&3&1&0&1&0
http://www.dtonline.org/apps/infopage/app?3&3&2&0&1&0
http://www.technologystudent.com/energy1/house1.htm
http://www.technologystudent.com/energy1/house2.htm
http://www.technologystudent.com/energy1/house3.htm
http://www.technologystudent.com/energy1/house4.htm
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 Bloc IV: Màquines i sistemes. 

 Bloc V: Processos de fabricació. 

 
En aquest curs, es creu convenient escollir la unitat que es troba dins del Bloc III: Energies 
renovables i tècniques d’estalvi energètic.  

 

3.6.5.1. Unitat didàctica: Energies renovables i tècniques d’estalvi energètic 

 

En aquesta unitat el docent ha de pensar que mai hauríem de condicionar als alumnes, però sí 

donar-los-hi les eines necessàries, el més objectivament possible, per tal de que ells extreguin 

les seves pròpies conclusions. 

 

 Objectius d’aprenentatge 

1. Relacionar i comparar els conceptes d’energia convencional i energia renovable. 

2. Descriure els principals sistemes d’aprofitament energètic amb fonts renovables. 

3. Descriure i valorar els beneficis que impliquen l’ús de les energies renovables. 

4. Descriure els aprofitaments energètics de les energies alternatives. 

5. Identificar els elements característics de les centrals elèctriques que utilitzen energies 
renovables. 

6. Valorar la necessitat del desenvolupament sostenible. 

 

 Continguts 

 

CONTINGUTS 

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 

 
1. Energies renovables. 
2. Energia hidràulica: tipus, 
centrals hidràuliques. 
3. Energia solar: fotovoltaica, 
termosolar, centrals solars. 
4. Energia eòlica: tipus 
d’aerogeneradors, parcs 
eòlics. 
5. Energia geotèrmica: tipus, 
aprofitaments geotèrmics. 
6. Energia mareomotriu: 
marees, ones, oceans. 
7. Biomassa: processos 
físics, termoquímics, 
bioquímics, biocombustibles. 
  

 
1. Descriure les fonts 
d’energia alternativa més 
habituals. 
3. Reconèixer els diferents 
processos d’obtenció 
d’energia. 
4. Comparar els rendiments 
de les diferents energies 
renovables. 

 
1. Avaluar críticament les 
repercussions socials, 
econòmiques mediambientals 
de les energies renovables. 
2. Utilitzar un vocabulari 
tècnic apropiat per descriure 
les diferents fonts d’energia 
renovable. 
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 Temporització 

Es considera que els continguts d’aquesta unitat es poden completar en nou sessions d’una 
hora cada una. 

 

 Activitats d’ensenyament-aprenentatge 

En aquest apartat es detallen possibles activitats a desenvolupar a l’aula de forma que es 
treballi la llengua anglesa alhora que els conceptes de la unitat. 

 

 1ª sessió: Introducció a les energies renovables. 

En aquesta sessió es farà un mapa conceptual i es s’explicaran els objectius de la unitat, tenint 
en compte que els alumnes en aquest curs haurien d’expressar-se en tota la unitat en la 
llengua anglesa. 

En aquesta sessió hi ha milers de vídeos que es podrien mostrar a classe, ja que el canvi 
climàtic està molt al dia a  Internet, per tant la proposta seria fer la introducció amb un vídeo 
que es pogués comentar a l’aula. 

 

 2ª, 3ª i 4ª sessió: 

S’explicaran els diferents tipus d’energies renovables que existeixen. 
Es dividirà la classe en grups i cada un d’ells buscarà per Internet 
informació sobre l’energia que se li hagi assignat. Després, cada grup, 
haurà de defensar davant dels altres companys aquesta energia. 
Finalment es crearà un debat sobre quina és la millor opció energètica. 
D’aquesta forma, cada un s’haurà d’informar a fons sobre l’energia que li ha tocat i podrà 
interactuar amb la resta de la classe en la llengua anglesa per defensar la seva energia. 

Es passarà el següent vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=1cysaOnlv_E 

i es faran activitats sobre aquest. 

 

 5ª i 6ª sessió: Activitats. 

Es realitzaran activitats pròpies de la unitat amb la ajuda d’Internet i del docent. S’acabaran 
d’aclarir conceptes que no hagin quedat clars durant la resta de sessions. 

 

 7ª, 8ª i 9ª sessió: Treball. 

Cada alumne haurà d’entregar individualment un treball sobre l’energia renovable que més li 
agradi i haurà de fer una exposició d’aquest davant dels companys de 5 minuts de durada. La 
meitat d’aquesta exposició haurà de ser en Anglès. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1cysaOnlv_E
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3.6.6. Introducció de la llengua anglesa a 2n de Batxillerat 

 

A segon de Batxillerat s’haurà de posar més èmfasi a la utilització de la llengua anglesa com a 
llengua de la classe, ja que en el món universitari d’avui en dia aquesta competència és cada 
com més imprescindible. Per tant, serà obligatori per tot l’alumnat parlar en Anglès a les aules 
de Tecnologia sempre que no siguin dubtes sobre la matèria. 
 
Tot i així, no hem de perdre de vista que aquest curs els alumnes es presenten a selectivitat, 
per tant el professor ha d’estar molt segur de que tot el que expliqui en Anglès hagi quedat molt 
clar. 
 
Respecte a la unitat didàctica que s’impartirà, en el currículum general a segon de Batxillerat es 
defineixen els següents blocs: 
 

 Bloc I: Materials. 

 Bloc II: Màquines tèrmiques i elèctriques. 

 Bloc III: Oleohidràulica i electropneumàtica. 

 Bloc IV: Sistemes automàtics. 

 Bloc V: Control i programació de sistemes automàtics. 

 
En aquest curs, es creu convenient escollir la unitat que es troba dins del Bloc II: Principis de 
màquines.  

 

3.5.6.1. Unitat didàctica: Principis de màquines 

 

En aquesta unitat es fa una introducció sobre el disseny i funcionament de màquines i 

mecanismes. 

 

 Objectius d’aprenentatge 

1. Identificar i definir sistemes termodinàmics i enumerar les magnituds que són funció d’estat. 

2. Definir el Primer Principi de la Termodinàmica i relacionar-lo amb l’energia interna d’un 
sistema. 

3. Utilitzar els principis de la Termodinàmica per interpretar el funcionament de les principals 
màquines tèrmiques. 

4. Reflexionar sobre la dependència de la societat i les màquines. 

5. Saber relacionar els conceptes d’energia, treball, potència i rendiment. 
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 Continguts 

 

CONTINGUTS 

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 

 
1. Estructura de la matèria. 
2. Treball, energia i potència. 
3. Principis bàsics de la 
termodinàmica. 
4. Principi de la 
termodinàmica. 

 
1. Definir l’estructura d ela 
matèria. 
2. Resoldre exercicis en els 
que s’apliquin els conceptes 
fonamentals explicats sobre 
màquines. 
3. Analitzar les diverses 
aplicacions dels diferents 
tipus de màquines. 
 

 
1. Expressar amb el 
vocabulari correcte els 
conceptes explicats. 
2. Conèixer les normes de 
protecció i seguretat en l’ús 
de màquines. 

 

 Temporització 

Es considera que els continguts d’aquesta unitat es poden completar en set sessions d’una 
hora cada una. 

 

 Activitats d’ensenyament-aprenentatge 

En aquest apartat es detallen possibles activitats a desenvolupar a l’aula de forma que es 
treballi la llengua anglesa alhora que els conceptes de la unitat. 

 

 1ª sessió: Estàtica de màquines. Equilibri. 

En aquesta sessió s’introduirà el concepte de màquina i es farà un mapa conceptual i un resum 
del que s’explicarà en aquesta unitat. Es buscarà algun vídeo per Internet que mostri l’equilibri 
per començar a introduir-lo. 

 

 2ª i 3ª sessió: Equilibri i resistència.  

S’explicaran els conceptes i es faran exercicis per treballar els continguts. En aquest curs hem 
de tenir en compte que normalment falta temps, degut a la selectivitat, així que sent realistes 
ens hauríem de limitar a fer principalment i que quedés molt clar el que entra a la selectivitat.  

 

 4ª i 5ª sessió: Treball, energia i potència. 

Com a la majoria de sessions d’aquest curs, es farà una explicació dels conceptes i es 
realitzaran exercicis. Sempre comentats i explicats en Anglès. 

 

 6ª sessió: Principis bàsics de la termodinàmica. 

Als alumnes se’ls hi passarà el següent document: 

http://physics.about.com/od/thermodynamics/a/lawthermo.htm 

http://physics.about.com/od/thermodynamics/a/lawthermo.htm
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i amb ell s’explicarà a classe els principis bàsics de la termodinàmica. Posteriorment es 
posaran en pràctica aquests conceptes. 

 

 7ª sessió: Primer principi de la termodinàmica 

El mateix que a la sessió anterior però amb el primer principi de la termodinàmica, amb el 
següent document: 

http://physics.about.com/od/thermodynamics/a/lawthermo.htm 

 

http://physics.about.com/od/thermodynamics/a/lawthermo.htm
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4. Resultats 
 

Al finalitzar la secundària, els alumnes hauran reforçat alguns dels continguts gramaticals que 
corresponen a la programació de l’àrea d’Anglès i alhora hauran inclòs paulatinament 
continguts propis de l’àrea de Tecnologia. 

 

4.1. Avaluació 
 

No s’avaluarà als alumnes en l’idioma Anglès, ja que això és funció del professorat de l’àrea 
d’Anglès, tot i això, junt amb l’avaluació pròpia de l’àrea de Tecnologia es valoraran les quatre 
destreses pròpies de l’idioma Anglès: reading, writing, listening i speaking, tenint en compte les 
capacitats de l’alumne a cada una d’elles així com la seva correcció gramatical i l’ús de 
vocabulari. 

Aquesta valoració podrà estar recollida en un informe, però no comptarà com a part de la 
nota de Tecnologia. 

 

4.2. Criteris d’avaluació 
 

Es valoraran algunes de les següents capacitats, encara que, com s’ha dit, no comptaran com 
a nota, només es farà un informe per conèixer l’estat de l’alumne: 

- Llegir de manera autònoma i comprensiva textos tècnics senzills utilitzant de forma correcta el 
diccionari. 

- Extreure informació global i específica de textos senzills. 

- Redactar textos senzills incorporant el nou vocabulari i expressions tècniques apreses. 

- Extreure la informació  principal de missatges orals senzills produïts en situacions quotidianes 
pels alumnes. 

- Participar en conversacions breus produint un discurs intel·ligible i utilitzant les estratègies 
comunicatives apreses. 

- Perseverar en els intents de comprendre i fer-se comprendre en situacions comunicatives. 

- També es valorarà el treball i interès de l’alumne vers a l’àrea i la seva capacitat de treballar 
en grup. 
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5. Conclusions 
 

La importància de l’Anglès es rep  a nivell internacional ja que és la llengua establerta en 
l’àmbit financer, turístic, informàtic, científic i en el món de les comunicacions, Internet. Degut a 
això, es considera una obligació en l’educació secundària aprendre aquest idioma de forma 
comunicativa perquè l’Anglès s’ha convertit en una eina fonamental per  aconseguir un treball 
en la societat d’avui en dia. 

Només amb les classes no és suficient per arribar a comprendre la realitat del context cultural 
en el que es parla l’Anglès i en el que viuen els seus parlants. Per tant, és necessari que, al 
marge de les classes hi hagi un altre tipus de vincles amb aquesta realitat i més concretament 
amb els integrants d’aquesta comunitat lingüística. Les activitats paral·leles a les classes tenen 
una enorme transcendència, ja que és a través d’elles com la realitat de l’idioma pot sortir-se de 
l’abstracció que suposa el llibre de text i només així es pot percebre i comprendre’s. 

Seria bo que els centres facilitessin d’alguna manera intercanvis amb països europeus. S’ha 
d’establir contacte amb algun centre educatiu d’aquests països i afegir-se al programa d’ajudes 
per organitzar intercanvis escolars. 
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