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1. Introducció 

El professor especialitzat en l’assignatura de tecnologia ha de ser el màxim coneixedor de tots 
els aspectes vinculats a la seva àrea d’estudi i, especialment, del funcionament i organització 
de l’aula de treball. En aquesta línea, aquest treball pretén ser una guia docent amb la voluntat 
de millorar les condicions de treball d’aquells professors amb poca experiència en l’àmbit de 
tecnologia, i concretament, en l’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO). 
 
La idea de realitzar el treball sobre l’organització de l’aula de tecnologia va sorgir a partir de la 
necessitat de millorar la gestió del taller. Aquesta proposta va ser inicialment suggerida pel 
director del centre on he realitzat les pràctiques com a docent, la qual em despertà la curiositat 
al veure que podria ser profitosa per a la meva experiència com a professor. L’objectiu d’aquest 
treball és proporcionar idees per tal d’enfortir tots aquells punts febles que he detectat a partir 
de l’observació dins de l’aula. Cal recordar doncs, que el director del centre ha estat una figura 
clau pel plantejament inicial del treball. 
 
L’aula de tecnologia és un espai en què en el decurs dels tres primers anys de l’ESO tots els 
alumnes de l’ institut han de treballar obligatòriament, per tal de desenvolupar activitats i 
projectes propis de l’àrea de tecnologia. Dins de l’aula, l’alumnat està envoltat d’eines, 
màquines i materials que probablement desconeixen i, des del moment que hi accedeix, està 
exposat a uns riscos que el professor ha de minimitzar o, fins i tot, eliminar. 

A fi de diagnosticar quines són les carències més comunes respecte a l’àmbit del taller de 
tecnologia, com a punt de partida, s’ha realitzat una prova d’avaluació inicial als alumnes del 
primer curs d’ESO. Aquesta prova té com a objectiu últim eliminar aquestes mancances de la 
manera més òptima possible. A partir dels resultats obtinguts de la prova d’avaluació inicial, 
s’han pogut extreure conclusions significatives per tal de poder fer de l’aula de tecnologia un 
espai de treball segur i estable. Mitjançant la creació de materials i activitats de conscienciació 
sobre els perills als què poden estar exposats, s’aconseguirà evitar l’ús irresponsable de l’aula 
de treball. 
 
A banda de tot el que s’ha mencionat en les línies anteriors, cal destacar que en algunes de les 
seccions d’aquest projecte també es tracten aspectes rellevants pel professorat. Aquest treball 
consta de tres parts principals en què es tracten l’organització del taller, la prevenció de riscos i 
altres aspectes que el professor pot tenir en compte, com per exemple l’atenció a la diversitat, 
la integració de l’anglès com a llengua estrangera en l’àrea de tecnologia i possibles projectes a 
realitzar al taller, entre altres. 
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2. Avaluació inicial i anàlisi  

2.1 Avaluació inicial 

Per dur a terme un bon procés d’ensenyament-aprenentatge cal realitzar una avaluació inicial 
per a conèixer el nivell dels nostres alumnes. L’anàlisi i l’observació dels alumnes faran que 
obtinguem aspectes fonamentals per a poder realitzar les nostres programacions 
adequadament i oferir als alumnes un aprenentatge que els possibiliti avançar de cara al futur. 
 
Així doncs, per tenir coneixement sobre el punt de partida, vaig elaborar una prova inicial pels 
alumnes que inicien el cicle de secundària, per saber des de quin punt partien i què en sabien.  
 
Aquesta prova inicial que he passat té com a destinataris tots els nois i les noies de 1er de la 
ESO, ja que comencen una nova etapa en les seves vides i comencen també una nova 
assignatura anomenada Tecnologies. El model d’avaluació utilitzat és força simple (amb pocs 
elements i de fàcil aplicació), pragmàtic (orientat a la valoració de resultats sense cap gran 
aparat teòric) i d’avaluació més apreciativa que no pas quantitativa. La prova va ser individual i 
no va sobrepassar els 20 minuts, ja que es tractava d’un qüestionari ràpid per determinar si 
tenen els coneixents previs. 
 
Pel disseny d’aquest instrument d’avaluació (veure annex 1) he considerat d’especial 
importància els aspectes bàsics de l’aula de tecnologia,  degut a què és un espai on es 
generen riscos pels alumnes i és un lloc on passaran moltes hores ja que treballaran durant 
1er, 2on i 3er obligatòriament i opcionalment a  4rt, 1er Bat i 2on Bat. 
 
El taller és un bon recurs didàctic, a més, els alumnes gaudeixen de l’assignatura mitjançant 
demostracions,  pràctiques i projectes. Però hem d’anar amb compte que estem treballant amb 
adolescents i els riscos d’accidents augmenta exponencialment.  
 
Un aspecte a millorar, podria ser demanar als alumnes de sisè de primària, és a dir, els futurs 
alumnes de primer de l’ESO del curs vinent, que realitzessin una petita prova d’avaluació per 
veure quins continguts de l’àrea de tecnologia coneixen al finalitzar l’etapa de primària. Durant 
aquesta etapa no tenen l’assignatura de Tecnologies i per tant, estan a només uns mesos de 
començar una assignatura nova per a ells, tot i així poden tenir uns coneixements previs. 
 
D’aquesta manera obtindríem uns resultats clars on observaríem fàcilment el grau de 
coneixement, les mancances dels alumnes i veure en cada cas on ens convé centrar-nos. A 
més, tot i que es fa un traspàs d’informació de primària a secundària durant tot el curs, amb 
aquesta prova podrem determinar més exhaustivament el nivell general dels alumnes que 
arribaran a l’institut el curs que ve i podrem determinar quins alumnes tindran dificultats 
d’aprenentatge en la nostra assignatura. 
 

2.2 Anàlisis dels resultats  

Per tal de fer un retrat dels alumnes de secundària en l’assignatura de tecnologia, he dut a 
terme l’anàlisi a partir de les dades recollides de la prova inicial i de l’observació realitzada 
durant l’estada al pràcticum. L’anàlisi dut a terme en la prova analitza tres aspectes que poden 
afectar les desigualtats educatives al l’aula de tecnologia:  
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- Aspectes conceptuals tecnològics, com per exemple, què és un croquis, què és un 
planell o què representa una escala. 

- Aspectes específics del taller, com per exemple, anomenar alguna de les normes del 
taller, què s’ha de fer al final de la classe, què faries en cas d’incendi, quins dels 
materials de l’aula es poden reciclar, per què serveix cada eina o que volen dir les 
senyals que es poden trobar al taller. 

- Aspectes matemàtics i de dibuix, com per exemple, factors de conversió de metres, 
centímetres i mil·límetres o dibuixar línies paral·leles, perpendiculars i un angle recte. 

Les conclusions extretes a partir dels resultats d’aquestes proves m’han servit per identificar 
quines són les seves mancances en quant als aspecte del taller de tecnologia: 

• Tot i portar uns mesos cursant la nova assignatura de tecnologies, encara no tenen 
massa clar quin és el propi concepte de tecnologia, el significat d’un croquis, un planell 
i el dibuix a escala. Per tant, el primer pas a seguir és assegurar-se que han treballat el 
croquis a mà alçada, el planell, i el dibuix a escala. Tot i així, és convenient que el 
primer projecte es donin les mides a escala 1:1 per evitar que tinguin confusions amb 
les distàncies i hagin de repetir el projecte. 
 

• Respecte a les preguntes sobre el taller de tecnologia, les respostes de tots els grup 
han estat bastant semblants. En quant a les normes del taller, unes de les respostes 
més contestades són les següents: “Ns/Nc, no tocar materials perillosos sense permís, 
no pintar les taules o estar callat. Com que els alumnes no estan acostumats a treballar 
al taller, quan senten la paraula normes de l’aula de tecnologia, la gran majoria tenen 
en ment les normes de comportament que han de tenir dins de l’aula ordinària sense 
tenir en compte les normes de seguretat que han de seguir al taller. Per aquest motiu, 
caldria passar les normes del taller de tecnologia a principi de curs perquè les coneguin 
i les puguin aplicar.  
 

• En les tasques que han de realitzar al final de classe, tots estan d’acord en què han de 
guardar i recollir el material però cap persona de tots els enquestats han pensat en 
netejar el seu espai de treball i en una neteja general de l’aula. Així mateix, amb el 
coneixement de les normes del taller també sabran que han de netejar els seu espai de 
treball. Tot i així el professor de tecnologia haurà d’incidir sobre aquest aspecte i vetllar 
que els alumnes ho compleixen. 
 

• Pel que fa als incendis, han hagut respostes molt diferents entre tots ells. Hi ha 
alumnes que marxarien corrents, altres mantindrien la calma, intentarien apagar el foc 
amb un extintor i avisar a algun responsable. Degut a les respostes variades que han 
hagut, s’ha d’incidir amb els plans d’emergència i realitzar simulacres per a conèixer el 
protocol a seguir. 
 

• Amb els materials que han de reciclar, la gran majoria saben quins materials es poden i 
quins materials no. Però asseguren que no ho fan perquè no tenen a l’abast els 
diferents contenidors per a reciclar. Així dons adaptarem una mesura molt senzilla 
perquè puguin reciclar. 
 

• En quant a les eines i materials, la gran majoria tenen clar què és cadascun en quant a 
elements molt bàsics com un tornavís, una serra, un cargol i una femella. Però a l’hora 
d’utilitzar-los ja discrepen de quina és la millor manera d’utilitzar-los. Seria adequat que 
en un dia de classe facin un mural sobre l’ús de les eines i elements de protecció 
existents al taller pel tal d’enganxar-lo a l’aula de tecnologia. Aquests mural hauria 
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d’incloure informació per a poder determinar  quina eina cal triar en cada moment, 
identificar el seu nom, les característiques principals, les seves normes d’ús i les 
precaucions que han de tenir en compte, amb l’objectiu d’iniciar el seu coneixement a 
partir de l’anàlisi dels diferents tipus. 
 

• Respecte a les senyals de seguretat, he observat que cal treballar el significat de cada 
senyal ja què probablement és la primera vegada que les vegin. En les respostes del 
enquestats hi ha moltes respostes diferents i poques d’encertades. Així doncs no val la 
pena senyalitzar el perill com a tècnica preventiva si no saben el seu significat. 
 

• Pel que fa a la competència matemàtica i de dibuix, he detectat que molts dels alumnes 
no saben fer factors de conversió per canviar les unitats de metres a centímetres i 
mil·límetres, i escassament no saben fer dos línies paral·leles, perpendiculars i dibuixar 
un angle recte. Per tant en el primer projecte, seria convenient comprovar que hagin fet 
les conversions adequadament per tal d’evitar que hagin de repetir el projecte per 
haver utilitzat unes dades incorrectes i estalviar així material. 
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3. Organització del taller 

Abans de parlar dels riscos que comporten els tallers de tecnologia m’agradaria destacar 
prèviament sobre la seva organització ja que és el primer pas que s’ha de realitzar abans de 
l’inici de curs. Aquesta secció tracta sobre els aspectes d’organització de l’aula que s’han de 
conèixer per tal de treure el màxim profit del taller, tals com les seves característiques, 
l’emmagatzematge d’eines i aparells i el control del material existent, entre d’altres. 

 

3.1 Característiques del taller 

Els tallers de tecnologia haurien de complir amb unes característiques comunes que segueixin 
una normativa general.  L’aula de tecnologia, doncs, s’ha d’ajustar a les normes de seguretat 
que tothom ha de conèixer pel seu ús adequat. Així doncs, el professor de tecnologia ha de el 
principal coneixedor de tots els elements que l’envolta en el seu lloc de treball, a fi de promoure 
l’ús responsable de les seves instal·lacions. De la mateixa manera que es poden distingir unes 
característiques comunes a tots els tallers de tecnologia, també es poden identificar diferents 
zones funcionals destinades a diferents finalitats. A continuació es mostren les característiques 
i les zones funcionals d’un aula de tecnologia: 

 

3.1.1. Característiques generals 

o Disposar d'aïllament acústic 
o El taller ha de tenir una superfície d’uns 100m2 com a mínim 
o Els armaris han d’estar tancats amb clau. 
o Els cables no poden creuar passadissos. Si això no és possible, el cablejat anirà 

pel sostre. 
o Els endolls de connexió han de situar-se al mig de les taules i han de disposar de 

LED’s que senyalitzin el pas de corrent. 
o Els tamborets han de ser giratoris 
o Ha de disposar de magatzem per a les matèries primes, el material delicat, els 

recursos didàctics i els treballs dels alumnes. 
o Ha de ser fàcilment il·luminable i ventilable. 
o Ha de tenir accés des de l’exterior per a subministrament de materials. 
o Ha de tenir subministrament d’aigua. 
o Ha de tenir una branca pròpia de corrent elèctric 
o La pissarra ha de ser visible per tots els alumnes i ha de ser lo més ampla 

possible. 
o Les eines han d’estar sempre ben organitzades i ordenades en el seu planell amb 

el perfil dibuixat per facilitar l’ordre. 
o Les màquines han d’estar en la zona de màquines, separada de la resta per aïllar 

del soroll i per tenir la seva zona de seguretat. 
o Les superfícies han de ser fàcils de netejar. 
o Les taules han de ser de fusta massissa amb potes de ferro i han d’estar prop del 

professor i orientades cap la pissarra. 
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3.1.2. Zones funcionals 

o Zona taules: per a que els alumnes puguin realitzar les seves maquetes, fer els 
càlculs necessaris, els muntatges, assajos i els informes. 

o Zona maquinària: en aquest espai instal·larem les màquines que fan pols i soroll i 
que poden requerir espai de seguretat. 

o Àrea documental: on trobaran, catàlegs, revistes i plànols que puguin necessitar. 
o Zona de contenidors: espai dedicat a la recollida selectiva de residus. 
o Magatzem i zona pel professorat: on emmagatzemarem les eines i els materials 

delicats. 
o Zona d’armaris per a emmagatzemar eines i aparells. 
o Zona per deixar les motxilles i jaquetes. 

 

 

3.2 Emmagatzematge d’eines i aparells 

Guardar els diferents materials de forma segura és una bona forma d’evitar accidents, que pot 
afectar a un mateix o a altres persones.  L’emmagatzematge de les eines s’ha de fer de 
manera que les protegeixi contra els cops i caigudes, amb fàcil accés i fàcil reconeixement 
quan falta alguna. Els armaris, els panells d’instruments, les caixes, etc permeten guardar les 
eines ordenadament fora de les zones de pas, en llocs on puguin causar accidents als 
alumnes, alhora que s’evita el deteriorament. 

El fet d'e disposar d’un emmagatzematge de fàcil accés, evita que l’alumne  origini un accident, 
degut a que no troba l’eina adequada al seu lloc i utilitza una altre. 

 

3.2.1 Armaris 

En l’aula de tecnologia disposem de dos tipus d’armaris apropiats per un bon 
emmagatzematge. Per una banda tenim els armaris metàl·lics de portes rígides amb 5 
prestatges per guardar part de les eines que no estan penjades als panells, com poden ser les 
cintes mètriques, peus de reis i altres eines delicades; recursos didàctics, engranatges, 
muntatges de circuits, etc i un petit magatzem d’eines per a reposar als panells quan alguna 
s’ha fet malbé. D’altre banda tenim armaris de fusta molt més petits per a guardar part del 
material que no cap als altres armaris.  Tots els armaris estan equipats amb clau per tal de tenir 
tot controlat i els alumnes no puguin agafar res sense permís. Uns petits consells per ordenar 
adequadament els armaris són: 

- No hem de sobrecarregar els armaris per evitar trencaments dels prestatges. En el cas 
que observem desperfectes ho hem de substituir immediatament. 

- Hem d’evitar dipositar objectes davant dels armaris per deixar espai de pas i fàcil 
accés. 

- No hem de emmagatzemar res sobre els armaris alts, especialment si es tracta de 
materials pesats o de dimensions grans, ja que pot ocasionar danys als mateixos 
docents o a algun alumne, que com està fora de l’armari i té accés sense clau, ho 
vulgui agafar. 
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3.2.2 Prestatgeries al magatzem (material per guarda r els projectes) 

Dins del magatzem l’aula disposa d’una sèrie de prestatgeries per guardar projectes que estan 
construint durant el curs, projectes realitzats per cursos anteriors que es poden aprofitar o 
ampliar i llistons de fusta i restes de matèria prima per a utilitzar en els projectes. 

S’ha facilitat una prestatgeria per a cada curs per seguir un ordre apropiat dins del magatzem. 
Així doncs, els alumnes d’un curs determinat agafaran el seu material corresponent sense tocar 
el material dels altres. 

En aquestes prestatgeries també hem de seguir uns criteris per tal d’evitar accidents. Hem 
d’ordenar els prestatges procurant que els objectes no sobresurtin i evitant l’excés de pes i 
objectes. Situar els objectes més pesats a la part inferior i els mes lleugers a la part superior, ja 
que, a més de seguretat dóna estabilitat al conjunt. A més, és convenient dipositar les peces 
petites dins de capses. 

Els llistons de fusta i altres materials rígids d’altes dimensions s’han d’emmagatzemar 
degudament estabilitzats i subjectats amb suports que facilitin l’estabilitat del conjunt. L’altre 
opció és dipositar-ho horitzontalment amb els extrems protegits, fora dels espais de pas, 
sempre i quan hagi espai suficient.  

 

3.2.3 Plafons per a eines 

El taller disposa de 5 plafons diferenciats per 5 colors diferents amb el perfil dibuixat de cada 
eina. Aquests plafons estan perforats d’uns ganxos intercanviables per a la fixació de les eines. 
Aquesta mesura permet tenir totes les eines controlades i facilita el retorn al seu lloc de les 
eines afavorint l’ordre dels panells.  

 

3.3 Control d’eines a l’aula i manteniment de les i nstal·lacions 

Sempre que els nostres alumnes realitzen activitats manuals al taller, hi ha un risc de 
desaparició de les eines que estan exposades al panell d’instruments. Un altre dels principals 
problemes dins de l’aula de tecnologia són els desperfectes que es poden ocasionar afectant el 
mobiliari  i altres materials, ja que, malauradament, el personal docent s’enfronta cada cop més 
a noves pintades i, el que és més greu, ratllades a les taules fetes pels alumnes.  

El professor ha d’evitar en la mesura del possible qualsevol tipus d’incidència que generi danys 
materials dins de l’aula. No obstant això, el professor no pot tenir un control exhaustiu sobre 
totes les eines del taller. Per evitar aquests desperfectes, s’assignaran als alumnes unes 
tasques a fi de responsabilitzar-los sobre aquest control de les eines i material. Aquest podria 
ser un bon  mètode per tal que aquest pes no recaigui sobre el professor  de tecnologia i, 
d’aquesta manera,  podrà centrar-se en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per fer 
possible aquesta iniciativa, s’ha dissenyat una plantilla de préstec d’eines (veure annex 2). 

A causa del desdoblament que es duu a terme a les hores de taller de l’assignatura de 
tecnologia,  és possible fer un agrupament reduït d’alumnes durant aquestes hores destinades 
al taller. És a dir, d’un total de setze alumnes aproximadament,  el professor responsable de 
grup tindrà la possibilitat de formar quatre grups de quatre a sis estudiants cadascun. Cada 
grup serà assignat un panell d’eines de colors diferents – vermell, taronja, groc i blau- i una 
taula de treball on cada grup haurà de realitzar les seves tasques. Serà necessari que aquests 
grups de treball tinguin un responsable diferent durant cada sessió al taller, qui s’encarregarà 
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d’omplir la plantilla de préstec tant al començament  com al final de la sessió, és a dir, al entrar i 
al sortir de l’aula. Aquesta pràctica té com a finalitat afavorir un millor control sobre tot el  
material dins de l’aula, ja que tot l’alumnat que hi treballa registra la seva activitat a cada dia i 
hora determinada que s’utilitza el taller, la qual cosa facilita el professor realitzar un seguiment 
més acurat de l’ús que se’n fa tant de les eines com del mobiliari dins de l’aula de tecnologia. 

A fi que aquest procediment compleixi amb la seva finalitat, ha d’estar consensuat per tot el 
professorat docent de tecnologia. Es tracta d’una tècnica de seguiment que requereix la 
participació i cooperació de tot l’equip per tal de no distorsionar els registre real de les activitats 
realitzades durant les hores de taller.  

 

3.4 Inventari 

El departament de tecnologia ha de disposar de la documentació necessària que justifica les 
seves activitats, incloent les activitats de l’aula de tecnologia. Sempre s’ha parlat que el 
departament ha de realitzar les programacions necessàries de la pròpia matèria on s’indicaran 
les pràctiques que es realitzaran durant el curs i poques vegades s’ha comentat d’efectuar un 
inventari que determini tot el que disposa el taller. Així doncs, sempre que es realitzin les 
programacions de les pràctiques, quedarà reflectit el material i les eines les qual posseeix i 
quines hauran de comprar per a la seva execució.  

Sempre que hagin professors fixes al centre, donat a l’experiència viscuda en els anys anteriors  
respecte la informació sobre el material, eines , recursos, etc, no experimentaran aquest tipus 
de problema de la falta d’un inventari. Ara bé, en els cassos que s’hagi d’incorporar un 
professor nou, ja sigui de substitució o de pràctiques, o es vulgui introduir una nova pràctica, no 
es tindrà coneixement de la disposició del taller. En aquest circumstàncies, s’haurà de 
dependre del professor més veterà , fent-li perdre temps de preparacions de classes o fent-li 
perdre el temps als nous docents per l’anàlisi de l’aula.   

L’inventari és un registre documental de les propietats d’una persona o comunitat, fet amb 
ordre i precisió. Dins de la gestió i organització de l’aula de tecnologia és imprescindible crear 
un inventari amb l’objectiu que tots els professors del tecnologia coneguin les existències del 
material del qual disposen, evitar les desaparicions i conèixer en tot moment on està cada 
cosa. D’aquesta manera s’agilitzarà la consulta i l’execució de les pràctiques. A més, el docent 
que vulgui realitzar un projecte al taller, sabrà amb exactitud si el material necessari per a 
realitzar la tasca és suficient amb el disponible o si haurà de demanar-ne més. 

Per tant, per donar solució al problema del coneixement del material del taller, es procedeix a 
introduir en l’inventari tot el material que hi ha disponible. Per l’inventariat necessitarem 
dissenyar unes llistes que contindran els objectes de què disposa a l’interior degudament 
classificats i quantificats. A més, necessitarem numerar els armaris per a una fàcil localització 
dels materials.  

Hem de diferenciar diversos tipus de material que introduirem a l’inventari: les matèries 
primeres disponible, els recursos didàctics, les eines, màquines i complements i mobiliari i 
instal·lacions. Aquesta informació li serà de gran utilitat a aquells docents interins que arribin 
nous al centre per saber amb exactitud quin recursos disposen per a les seves classes. 

Una vegada fet l’inventari s’haurà d’actualitzar cada cop que s’acaba el curs, per determinar 
així el material que disposarem de cara al curs següent i poder realitzar les planificacions 
necessàries. En l’annex 3 veurem una mostra de l’inventari fet al centre on vaig realitzar el 
pràcticum.  
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4. Prevenció de riscos 

En aquesta segona part tracta sobre la prevenció de riscos per tal d’evitar les situacions de 
perill que poden aparèixer dins de l’aula de tecnologia. En aquesta secció s’especifica: les 
normes de comportament a l’aula, l’ordre i la neteja com a components essencials per 
prevenir accidents i fomentar una millor convivència. Així mateix, es fa una descripció de les 
eines per no fer-ne un mal ús i es descriuen activitats d’aprenentatge sobre tècniques segures 
per la utilització de les eines i màquines.  

   

4.1 Normes de comportament dels alumnes 

És molt important respectar les normes de comportament per tal de tenir la màxima seguretat al 
taller. No respectar-les pot comportar un perill per a un mateix, així com per la resta dels 
companys del grup classe. 

La seguritat dins del taller és una necessitat i, per tant, tots els alumnes les han de conèixer per 
poder-les respectar. Al taller de tecnologia s´apliquen les mateixes normes que a la resta del 
centre, tanmateix, cal tenir present que aquest espai destinat a l’ús d’eines requereix una 
normativa més exhaustiva, per tal d’evitar situacions de risc. Així dons, el professor ha 
d’exposar les normes preferentment a principi de curs, o bé prèviament a la utilització de l’aula 
per tal de prevenir accidents. A continuació es detallen una sèries de prohibicions, obligacions i 
normes a tenir en compte al principi, durant i al final de la classe. 

 

Prohibicions i obligacions: 

o És imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat per a la 
utilització de cada màquina.  

o No s’entrarà a l’aula de tecnologia sense la presència del professor ni sense la 
seva autorització.  

o No s’entrarà al magatzem sense el permís del professor. 
o No es pot agafar cap eina ni encendre cap màquina sense el permís del professor. 
o No empris mai una eina perillosa que no estiguis segur de saber utilitzar. 
o Queda prohibida la utilització de l’ordinador sense el permís del professor. 
o No es pot menjar o mastegar xiclet, ni escoltar música.    
o Està prohibit córrer i jugar a l’aula. 
o No llencis objectes calents o encesos a la paperera.. 
o S’han d’utilitzar els elements de protecció de les màquines per evitar projeccions 

d’espurnes. 
o En tots els casos, demana ajut al professor/a sempr e que dubtis. 
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Normes durant la classe: 

o En entrar al taller, s’haurà de deixar les maletes i les jaquetes en un lloc acordat. 
o Cada alumne es mantindrà el seu lloc de treball, es farà responsable de les eines i 

el material que li siguin assignats i es farà càrrec de la seva conservació. 
o S’han d’utilitzar les eines únicament per a la seva funció. En cas de desperfecte 

per mal ús, l’alumne serà el responsable de substituir o reparar l’objecte. 
o S’han d’utilitzar les mesures de protecció (guants, ulleres, etc.) en aquells casos 

que és indicat amb el símbol corresponent al costat de l’aparell o eina. 
o Els residus i retalls que, inevitablement, es produeixin han de ser desats en els 

llocs de recollida establerts.  
o Per cada grup de 4, hi haurà un responsable de les eines i els materials. Haurà 

d’omplir el full d’incidències els desperfectes o desaparició de material, tant  a 
l’entrada com a la sortida del taller. 

o És imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat per a la 
utilització de cada màquina.  

o No s’entrarà a l’aula de tecnologia sense la presència del professor ni sense la 
seva autorització.  

o No s’entrarà al magatzem sense el permís del professor. 
o No es pot agafar cap eina ni encendre cap màquina sense el permís del professor. 
o No empris mai una eina perillosa que no estiguis segur de saber utilitzar. 
o Queda prohibida la utilització de l’ordinador sense el permís del professor. 
o No es pot menjar o mastegar xiclet, ni escoltar música.    
o Està prohibit córrer i jugar a l’aula. 
o No llencis objectes calents o encesos a la paperera.. 
o S’han d’utilitzar els elements de protecció de les màquines per evitar projeccions 

d’espurnes. 
o En tots els casos, demana ajut al professor/a sempr e que dubtis. 

 
 
 
 
 

Normes al finalitzar la classe: 

o Les eines dels taulers comuns s’han de col·locar al seu lloc una vegada utilitzats. 
o Cada alumne o grup d’alumnes és responsable de la neteja del seu espai de 

treball. 
o S’han de rentar les mans després d’haver treballat amb les eines i màquines. 
o La neteja de l’aula de tecnologia és responsabilitat de tots. No s’abandonarà l’aula 

sense escombrar-la o desar les eines, les màquines, els materials i la resta de 
l’equipament. S’establiran torns rotatius per a la neteja general de l’aula. 

o Al finalitzar cada classe es pujaran tots els tamborets. 
o Els treballs s’han de desar allà on el professor ho digui. Cada alumne ha de tenir 

cura del material que se li subministra i, per tal ha de conservar-lo en la seva 
totalitat durant tot el curs. 
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4.2 Ordre i neteja 

La manca d’orde i neteja són dos dels principals  causants d’accidents o contratemps, així 
doncs, tenir l’aula ordenada i neta ens proporciona un estat de seguretat dins del taller. Molts 
accidents i lesions tenen origen en el poc ordre i la falta de neteja tant amb les màquines i 
eines com a sobre de les taules per sobrecàrrega d’objectes. Per tant, un major grau d’ordre i 
neteja es tradueix en menys accidents i en una millor eficiència dins unes condicions més 
còmodes de treball. És necessari, doncs, mantenir el lloc de treball net i organitzat, tant durant 
com al final de la classe. 

 Totes les eines de mà com els tornavisos, les serres, llimes, etc, han d’estar sempre 
perfectament ordenades, per això disposem dels panells d’eines amb els dibuixos 
corresponents per facilitar el retorn de les eines al seu lloc. Si els alumnes al arribar a l’aula de 
tecnologia es troben tot ordenat, cap eina fora del seu lloc, les taules netes i en bon estat,  
tindran més cura de conservar l’àrea de treball en ordre. Per tant, nosaltres, com a docents, 
hem de contribuir al bon estat dels materials i mobiliari dins del taller, donar exemple i 
conscienciar als alumnes que sense la contribució de tothom no és possible fer del taller un 
espai de treball segur i còmode. 

A continuació, descriurem uns conceptes generals per mantenir en perfecte estat la neteja de 
l’aula de tecnologia: 

o Les zones de pas, sortides i vies de circulació han d’estar sempre lliure 
d’obstacles de forma que sigui possible utilitzar-les sense dificultats en tot 
moment. 

o Els llocs de treball i les instal·lacions es netejaran al final de la classe. 
S’eliminaran amb rapidesa les taques de grassa, els residus de substàncies 
perilloses i altres productes residuals que puguin originar accidents. 

o Les operacions de neteja s’han de realitzar amb els medis més adequats. 
o El terra ha d’estar perfectament nét per evitar relliscades. 

 

4.3 Neteja de l’aula 

4.3.1 Aula 

L’alumnat ha de disposar dels estris necessaris per col·laborar amb el manteniment, ordre i 
neteja de l’aula de tecnologia. Quan vaig arribar al pràcticum, em va sobtar no veure cap estri 
per netejar l’aula, per tant podria ser una bona mesura per implantar.  

Els estris que es mostren a continuació són els que haurien d’haver en totes les aules de 
tecnologia: 

 

o Escombra 
o Recollidor 
o Raspall 
o Draps 
o Esprais de neteja multiús 
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4.3.2 Material per a la higiene personal 

Al costat de la instal·lació d’aigua caldria incorporar un dosificador de sabó i un rotlle de paper, 
perquè els alumnes es puguin rentar i assecar-se les mans durant i al final de les classes 
afavorint la higiene personal. 

 

4.4 Senyalització del perill com a tècnica preventiv a 

En els llibres de 1er de la ESO podrem observar les normes d’ús i de seguretat de les eines i 
màquines de l’aula de tecnologia. De vegades, els alumnes tenen dificultats de passar de la 
teoria a la pràctica, per això es pot facilitar la feina i marcar al taller juntament a cada màquina i 
eina els perills que poden tenir en la seva utilització i la millor manera d’utilitzar-los. 

La senyalització marca quin és el perill però mai l’elimina. Amb aquesta tècnica es pretén 
despertar l’estímul de l’alumne i responsabilitzar-lo dels perills en que s’afronta. El missatge té 
les següents característiques: 

 

o Atreu l’atenció de l’alumne. 
o Dóna un missatge clar amb una sola interpretació. 
o Informa dels passos a seguir. 

 

 

Aquesta tècnica és una mesura addicional als murals il·lustratius i més concret per a cada 
màquina o eina. Però, tampoc no podem abusar de la senyalització, la superabundància de 
senyals permetria la falta d’atenció quan un alumne detecti un avís de perill. 

Gràcies a l’avaluació inicial vaig poder comprovar que no coneixien les senyals de seguretat i 
per tal que la nostra tasca tingui sentit, cal assegurar que els alumnes coneixen les senyals que 
estan presents a l’aula, per tant, caldria crear un mural on es presentin i descriguin els senyals 
de seguretat utilitzats.  
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4.5 Descripció de les eines penjades als panells. 

A l’aula de tecnologia trobem 5 panells de diferents colors amb el perfil de cada eina. Però els 
alumnes coneixen a la perfecció per a que serveixen cada una d’elles? I els mateixos docents 
saben en deteniment l’elecció d’una eina o altra. De vegades el mal ús de les eines es donen 
pel desconeixement de les seves funcions. Tot seguit descriurem les eines del panell amb una 
petita descripció del seu ús per tal que els alumnes siguin capaços de decidir per ells mateixos 
quina és l’eina més adequada en cada cas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serjant : subjecció de 
peces 

Serjant de marqueteria : 
subjecció de peces 

petites 

 

Regle : Traçar línies rectes. 
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Alicates : subjecció d’objectes cilíndrics i peces planes i tallar filferro. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escaire : Comprovar l’angle recte i traçar una línia perpendicular a una 
cara de la peça. 
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Llimes : L’elecció de la llima adequada va en funció del material, les 
dimensions i la forma. 

Segons el material a llimar: 

 

Segons la forma que cal llimar: 

 
 

Segons les dimensions: podem agafar llimes de diferents 
grandàries. 

Tornavís : Serveix per a cargolar i descargolar. La cabota del cargol 
ha de coincidir amb la punta del tornavís. 
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Martell : Donar cops per desplaçar o deformar un objecte. 

 

Barrina : S’utilitza per perforar fusta o materials tous, i iniciar el 
roscatge dels visos. El sentit de gir ha de ser horari per perforar i 

antihorari per retirar-la. 

 

Serra de mà : Pot serrar fusta o metall en funció de l’elecció de la 
fulla. 
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Els alumnes han de conèixer en tot moment la funció de cada eina. Amb una correcta utilització 
aconseguirem una bona conservació del material i una vida més llarga. A més, evitarem riscos i 
accidents dins de l’aula de tecnologia.  

Serra de marqueteria :Permet vogir, és a dir, resseguir contorns 
irregulars. 

 

Xerrac:  És especialment apropiat per tallar peces grans amb poc 
esforç. 

 

Xerrac de beina : El xerrac de beina permet realitzar talls de 
precisió, especialment en llistons i peces de poca amplada. 
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4.6 Descripció de les màquines 

A més de les eines descrites, es convenient descriure també el trepant de sobretaula ja que és 
una màquina on estarà instal·lada en casi tots els instituts. Per tant, hem de conèixer més en 
detall quines són les normes d’ús, les normes de seguretat i altres factors importants que 
comporta aquesta màquina.  

 

Normes d’ús: 

o Les broques han d’estar netes i esmolades. 
o El centre del forat ha de coincidir amb la punta de la broca. 
o Sempre que sigui possible, la peça que s’ha de foradar ha d’estar ben subjecta 

durant tota l’operació de foradar. 
o Si el forat és passant, hem de preveure que la broca no toqui mai la taula de suport. 
o Si no hem pogut subjectar la peça, per evitar que giri, es poden posar uns topalls a 

les ranures de la taula de suport. 

 
 

Passos a seguir per col·locar la broca: 

o Girar el portabroques fins que hi entri la broca. 
o Col·locar la broca, tan a fons com es pugui, dins el portabroques. 
o Tancar i prémer el portabroques amb la clau. 
o Un cop hem acabat la feina o volem canviar de broca hem d’afluixar el portabroques 

amb la clau i retirar la broca. 

 
 
El canvi de velocitat es pot fer modificant la disposició de les corretges trapezoïdals de la part 
superior del trepant. En cap cas deixarem que els alumnes obrin la tapa protectora, per tant no 
podran efectuar el canvi de velocitat del trepant de sobretaula. 
 
 

Passos a seguir pel canvi de velocitats: 

o Es desconnecta la màquina, i millor si es desendolla. 
o S’obre la tapa protectora de la caixa de politges. 
o S'afluixen les corretges. 
o Es disposen en funció de la velocitat requerida. 
o Per evitar un desgast prematur, les corretges han d’alinear-se horitzontalment. 
o Es tensen de nou les corretges. 
o Es tanca la tapa protectora 
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Per foradar cal: 

o Seleccionar la velocitat en funció de l’ús: tipus de forat i tipus de material. 
o Col·locar la broca adequada. 
o Si el forat és cec, ajustar el topall del regle indicador a la mida escaient. 
o Posar la màquina en marxa. 
o Moure la palanca d’avançament fins que coincideixi la broca amb el centre del forat. 
o Quan coincideixi el centre del forat amb la punta de la broca, prémer per començar 

a foradar. 
o Si el forat és molt profund caldrà periòdicament moure la broca endins i enfora per 

facilitar la sortida d’encenalls (fusta) o llimadures (metall) i la refrigeració. 
o Un cop acabat de fer el forat cal aturar la màquina, treure’n la broca i netejar la taula 

suport. 
o Si queden rebaves al voltant del forat es pot fer un aixamfranat o es poden treure 

amb una llima. 

 
 

Normes generals a tenir en compte: 

o A major diàmetre del forat, menys velocitat. 
o Amb materials més durs hem de prémer més la broca. 
o Perquè no s’escalfi el trepant hem de reduir la velocitat i la pressió d’avançament a la 

vegada. 
o Si és necessari, utilitzar refrigerant per refredar la broca. 
o Per fer forats grans en planxes fines hem d’utilitzar velocitats lentes i fer poca pressió 

per evitar la deformació del forat i evitar també l’acció percussora del trepant. 
o Per forats de diàmetre superior a 8 mm, primer és convenient fer un 
o forat amb una broca petita per evitar un escalfament de la broca de més diàmetre. 

 
 

Normes de seguretat: 

o Convé evitar les robes massa folgades pel perill que comporta enganxar-s’hi. Els 
punys de les mànigues han d’anar ajustats. 

o Cal anar en compte amb els cabells llargs. És imprescindible portar-los recollits. 
o És recomanable portar ulleres protectores i guants. 
o Hem de vigilar que la clau per prémer no ens quedi oblidada en el portabroques, 

perquè podria sortir disparada. 
o No s'han de subjectar les peces amb las mans, sobretot si són petites. Sempre que 

sigui possible utilitzarem una mordassa subjectada a la taula suport. Per subjectar la 
planxa utilitzarem alicates o tenalles. 

o La caixa de les corretges sempre ha d’estar tancada. 
o No es poden manipular les corretges amb la màquina en marxa. 
o No és convenient tocar la broca després del seu ús, segurament està calenta i ens 

podríem cremar. Mentre no s'utilitzi, és millor desconnectar el trepant. 
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4.7 Atenció a l’electricitat 

El corrent elèctric que circula per les instal·lacions de l’aula de tecnologia és molt poderós tot i 
ser una branca monofàsica de 230 V. L’electricitat produeix cada any molts accidents en la vida 
real, inclús molts d’ells mortals. 

La instal·lació , aparells i equips elèctrics de l’aula tenen incorporats elements de seguretat 
contra els accidents produïts per l’electricitat. Però, tot i tenir aquest aparells, mai són perfectes 
ni suficients per evitar els accidents. 

A l’hora de fer projectes relacionats amb la electricitat o que necessitin d’energia elèctrica, és 
convenient que treballin amb piles de corrent contínua amb poc voltatge per evitar accidents. 
Aquestes piles són de molt baixa intensitat i no són gens perilloses per als alumnes. 

Tot i això, al llarg de l’etapa de la ESO i de Batxillerat manipularan aparells elèctrics de corrent 
alterna de 230V on la seva mala utilització pot tenir efectes més perjudicials per a ells, per això 
vull recalcar unes recomanacions que han de tenir en compte quan estiguin treballant amb 
electricitat: 

o Abans d’utilitzar un aparell elèctric assegura’t del seu perfecte estat. Mai utilitzis 
cables defectuosos, endolls trencats ni aparells aparentment trencats. En aquest 
cassos parla amb el professor. 

o Mai connectis un aparell a una presa de corrent defectuosa. 
o Mai connectis un aparell directament dels seus cables. 
o No manipulis aparells elèctrics amb les mans mullades. 
o Desconnecta els aparells quan vegis espurnes (“chispes”). 
o Desconnecta qualsevol aparell amb un sobreescalfament. 
o En cas d’averia o accident talla la corrent de forma immediata.  
o Si una persona s’enrampa i es tarda molt en desconnectar la corrent, desenganxa la 

persona mitjançant un element aïllant, mai directament. 
o Després d’acabar amb el treball, desconnecta l’aparell. 
o Mai desconnectis un aparell tivant del seu cable, fes-ho sempre del seu endoll. 
o S’han d’examinar periòdicament l’estat dels cables d’alimentació, els endolls i els 

aparells elèctrics per tal d’evitar els curtcircuits.  

 

En un dels punts s’ha mencionat tallar la corrent en cas d’averia o accidents. per tant, el 
professor ha de saber en tot moment on està el quadre de comandament i protecció per tal 
d’actuar amb rapidesa i serenitat. 

 

4.8 Risc d’incendis 

Aquest punt va dirigit no sols als docents de tecnologia, sinó que a tots els integrants del 
centre. Intenta donar una orientació per tal de saber en tot moment el tipus d’extintors que 
disposem i la seva localització per tal de poder utilitzar-los en els moments que siguin 
necessaris.  

Els incendis són una amenaça contra els alumnes. Si mirem les notícies veiem que en els 
últims darrers anys han hagut molts accidents deguts als incendis. Degut a les precaucions que 
s’adopten des del mateix departament de tecnologia és difícil causar incendis en el taller. No 
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obstant això, recalcarem unes recomanacions per tal de no fer incompliments que provoquin 
incendis. 

o No encendre foc en les proximitats de materials inflamables. 
o No llençar objectes calents o encesos a la paperera. 
o No sobrecarregar la línia elèctrica. 
o S’han d’utilitzar els elements de protecció de les màquines per evitar projeccions 

d’espurnes. 
o Per lluitar contra els incendis, els alumnes i els docents hem de conèixer els tres 

aspectes bàsics: la prevenció, la detecció i l’extinció. 

 

La prevenció  és el conjunt de mesures per evitar que es produeixi un incendi. Aquestes 
mesures haurien d’estar aplicades en el centre i en l’aula de tecnologia. 

Mesures que hauria de disposar el centre: 

o Parallamps. 
o Pla de protecció. 
o Sistema de detecció i alarma. 
o Extintors manuals. 
o Sistema d’extintors automàtics. 

 

Mesures que hauria de disposar l’aula de tecnologia: 

o Una instal·lació elèctrica apropiada. 
o Ordre i neteja. 
o Verificar les condicions de les màquines elèctriques. 
o Controlar els materials combustibles. 

 

La detecció  és el conjunts de mesures encaminades a manifestar l’existència del foc. El millor 
sistema per detectar el foc és a través de la vigilància i el control en la construcció dels 
projectes quan s’està treballant dins de l’aula.  

L’extinció  és el conjunt d’accions que ajuden a apagar el foc. S’ha de destacar que no tots els 
materials es comporten iguals a l’hora de ser cremats. Per tant els focs es classifiquen en 
diferents tipus: A,B,C,D I E. 

 

TIPUS MATERIAL  EXTINCIÓ 
A Combustibles sòlids: paper, fusta teixits, etc Refredament. 

B Combustibles líquids: gasolina, olis, dissolvents, etc 
Sufocació, impedir la reacció 

amb l’oxigen. 

C Combustibles gasosos: butà, gas natural, etc 
Interrupció de la sortida del gas 

i sufocació. 

D Metalls combustibles: sodi, potassi, liti, etc 
Sistemes apropiats per a cada 

un. 

E Focs amb risc elèctric, és a dir, aquells que es 
produeixen en equips o instal·lacions elèctriques. 

Interrupció del subministrament 
elèctric i sufocació. 
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Una vegada coneguts els diferents tipus de focs que es poden presentar, és imprescindible 
conèixer els tipus d’extintors per a poder utilitzar-lo en cada cas. 

EXTINTOR CARACTERÍSTIQUES TIPUS DE FOC EN EL QUAL 
S’HA D’UTILITZAR 

Aigua 
És el més abundant i econòmic. Apaga els 
focs per refredament i pot ser utilitzar per 

“xorro” o polvoritzat. 

Adequat pel tipus A. Si es 
polvoritzat també es pot utilitzar pel 

tipus B 
Espuma 

física 
Apaga els focs per sufocació i per 

refredament. 
Adequat en tipus Ai B. Mai utilitzar 

en tipus E. 
Anhídrid  
carbònic 

Apaga el foc per sufocació. No és tòxic ni 
conductor. 

Eficaç pel tipus E. Adequat pel 
tipus B i C. Poc efectiu pel tipus A 

Pols seca Apaga el foc per sufocació i paralitza la 
combustió. 

Hi ha diversos tipus: 
- El normal és adequat pel tipus B, 

C i E. 
- L’antibrasa és adequat pel tipus 

A,B i C. 
- L’específic pel tipus D. 

 

Per apagar un incendi és necessari conèixer amb quin equip d’extintor es disposa i de quin 
tipus és. Aquest són els 3 diferents equips d’extintors: 

Extintors de primer intervenció  Boques d’incendi  Instal·lacions fixes  

 
 

Són extintors portàtils i manuals 
situats en llocs de fàcil accés i 

visibilitat. Segons el tipus de foc a 
que estigui destinat serà d’un tipus 

o d’un altre. 

Estan connectats a red de 
distribució d’aigua a alta pressió 

 

Una red de canonades porta 
l’aigua a la sortida dels sprinklers. 
Estan situades al sostre i poden 

ser manuals o automàtiques. 

  

4.9 Incorporació de la farmaciola 

Com que a l’aula de tecnologia es manipulen elements mecànics, elèctrics, eines de tall, 
soldadures, etc, es provable que es causin accidents tot i que la gran majoria siguin lleus. Els 
docents hem d’estar alerta i prevenir totes aquestes situacions, però a vegades són inevitables. 

Seria convenient instal·lar a l’aula de tecnologia una farmaciola per a poder ser més eficaços 
quan s’han produït petits accidents i donar una primera cura adequada a la persona 
accidentada. Tot i això no es pretén substituir el tractament mèdic, quan l’accident ho 
requereixi, ja que no som personal sanitari i no estem autoritzats per subministrar cap 
medicament.  
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El material necessari a la farmaciola podria ser:  

 

o Gases estèrils 
o Pinces 
o Tisores 
o Esparadrap 
o “Tirites” 
o Aigua oxigenada 
o Alcohol 
o Iode 
o Pomada anticremades 
o Termòmetre 
o Guants 

 

 

4.10 Activitats pels alumnes 

4.10.1. Cartells amb normes i utilització d’eines 

La majoria d’accidents són deguts a distraccions, a la falta de cura, falta de  responsabilitat i de 
no saber utilitzar les màquines i eines adequadament. Per tant, és molt important 
l’aprenentatge de les tècniques segures de la utilització d’aquestes. Tot i que aquest aspecte 
s’engloba dins del currículum de 1er de la ESO, seria interessant implantar a l’aula de 
tecnologia uns murals il·lustratius de quina seria la utilització adequada per tal de facilitar el seu 
aprenentatge. S’ha de dir que molt alumnes no es concentren amb el que fan i solen oblidar 
molts dels continguts treballats, per tant, aquesta mesura és adequada no només per als 
alumnes de 1er de la ESO sinó per a tota l’etapa tant de la ESO com a Batxillerat, ja que 
sempre que un alumne tinguin dubtes, sigui quin sigui el curs, ho pugui consultar només mirant 
a la paret. 

 

4.10.2. Mural eines  

L’aula de tecnologia és un lloc on s’imparteix classe, però a més, no deixa de ser un recurs 
didàctic. El contingut del taller forma part dels continguts curriculars de 1er d’ESO, a més, 
aquest aspecte es tocaran durant tots els cursos  de tecnologies, tecnologia i tecnologia 
industrial.  

A través de la prova inicial realitzada als alumnes de 1er d’ESO i gràcies a les classes 
d’observació vaig detectar que no tenien molt clar el coneixements de les eines, només les 
eines molt bàsiques com els tornavisos i les serres. Tot i així, no sabien donar resposta en 
quan la millor manera d’utilitzar-les i les mesures de seguretat que havien d’emprar al 
manipular amb elles. 

Per tant, vaig creure imprescindible que els alumnes de 1er d’ESO dins de la unitat didàctica de 
“La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia” creessin un mural de les 
eines i màquines per penjar-ho a l’aula de tecnologia. D’aquesta manera esquemàtica, es fa un 
repàs dels aspectes que cal tenir en compte en la utilització i l’elecció de les eines.    
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L’objectiu del mural és iniciar el coneixement als alumnes sobre l’ús de les eines i màquines a 
partir de l’anàlisi dels diferents tipus, per a poder determinar  quina eina cal triar en cada 
moment, identificar el seu nom, les característiques principals, les seves normes d’ús i les 
precaucions que han de tenir en compte. Així doncs, l’alumne abans d’entrar al taller per 
primera vegada ja està familiaritzat amb les eines i màquines i tindrà més capacitat per utilitzar-
les adequadament. Tot i així, l’objectiu directe no és perfeccionar les tècniques i habilitats sobre 
la utilització, sinó que estudien els continguts teòrics de la part pràctica que properament 
treballaran. 

L’execució del mural es va fer durant 1 dia de classe de 1er d’ESO a partir de grups 
heterogenis de 4 persones. Aquesta tasca té la intenció de desenvolupar els punts descrits a 
continuació: 

o Identificar el nom de les eines del taller. 
o Conèixer les característiques més usuals. 
o Conèixer el nom de les diferents parts. 
o Saber utilitzar les eines del taller per a la seva funció específica. 
o Saber triar l’eina adequada en tot moment. 

 

L’estructura dels murals és la següent: 

o Tipus d’eina. 
o Nom eina. 
o Dibuixos descriptius amb les parts de les eines. 
o Característiques a considerar en l’elecció. 
o Normes bàsiques d’ús. 
o Normes de seguretat. 

 

L’agrupació de les eines per la classificació dels murals segueix els criteris en funció del tipus i 
de les eines actuals al taller. A més, incloem als murals el trepant de sobretaula degut a la seva 
gran utilització i ser una màquina molt emprada. Els diferents murals són els que es descriuen 
a continuació:  

o Eines de percussió: martell. 
o Eines de tall: serres, alicates de tall. 
o Eines d’abrasió o fricció: llimes. 
o Eines de perforació: broques, trepant de sobretaula. 
o Eines d’agafar o retenir: serjant, alicates de subjecció. 
o Eines de cargolar: tornavís, clau fixes. 
o Eines passives: cargol de banc. 
o Eines per mesurar, traçar i marcar: regle: escaire, peu de rei. 

 
 

Degut a què el coneixement de l’ús de les eines i màquines és un contingut curricular de 1er 
d’ESO, facilita la modificació dels murals en el moment que s’amplien les eines al taller, és a 
dir, si d’un curs a un altre augmenta el pressupost destinat al taller i es compren més eines, els 
nous alumnes de 1er d’ESO poden executar la tasca de la realització dels murals pel seu 
reconeixement a partir de les eines existent i les noves.  
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Amb definitiva, amb aquesta activitat els alumnes treballen els continguts de les eines i 
màquines de l’aula de tecnologia durant la unitat didàctica de “La tecnologia i el procés 
tecnològic. Eines i materials de tecnologia”, però a més aquest murals il·lustratius els servirà de 
suport per a ells mateixos per a cursos superiors, a la vegada que serveix de suport per tots els 
altres alumnes de l’institut quan hagin d’emprar alguna eina, sigui quin sigui el curs i sigui quin 
sigui la finalitat de la pràctica. 
 

 

 

 

 
 

4.10.3. Murals elements de protecció 

De la mateixa prova inicial i d’algunes classes d’observació, també vaig detectar que els 
alumnes no sabien quin eren els materials de protecció existents a l’aula, i molt menys quan se 
l’havien de posar.  

Al mateix moment que es van realitzar els murals de les eines de l’aula de tecnologia, es va 
assignar la tasca de realitzar els murals d’elements de protecció, no només per al coneixement 
teòric sinó per consensuar als alumnes de la rellevància d’aquest aspecte. A més, vaig extreure 
unes imatges lliures del Ministeri de Treball i de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene  per 
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penjar-les a l’aula de tecnologia i fomentar la importància de la protecció quan s’estan emprant 
les eines. 

Els riscos que corren els nostres alumnes depenen en gran mesura de l’organització del taller i 
les mesures de seguretat que prenguin a l’hora de realitzar les seves tasques. En casos 
necessaris serà imprescindible utilitzar els equips de protecció individual com: 

o Guants: quan existeixi el risc de tall, punxades, abrasions i agafades dels dits 
o Ulleres: per qualsevol treball de tall com el serratge o el trepat i quan hagi perill 

d’esquitx amb líquids.   
o Mascareta: si s’ha de manejar substàncies perilloses per la respiració, com productes 

tòxics o productes que generin pols.  
o Roba còmode i no gaire ample: per evitar enganxades amb les màquines. 
o Bates: quan es maneguin substàncies corrosives, elements bruts o amb contenció de 

grasses.  

 

El mural sobre els elements de protecció engloba els aspectes bàsics de protecció com els 
guants, les ulleres i les mascaretes. En la foto anterior també es pot veure una mostra de les 
imatges de protecció penjades al taller. 

 

4.10.4. Activitat de reconeixement dels perills. 

Es tracta de realitzar una activitat per reconèixer els perills el qual estan envoltats al taller. Per 
a executar-la s’ha de facilitar als alumnes una plantilla amb els punts següents: 
 

o Llegeix les normes de comportament del taller. 
o Observa els murals d’utilització, d’elecció i mesures de seguretat de les eines. 
o Llegeix les etiquetes de seguretat que estan repartides pel taller al costat de cada 

màquina com si fossis a utilitzar-la. 
o Localitza els equips de protecció individuals (guants, ulleres,etc) 
o Localitza els dispositius de seguretat més pròxims com els extintors, sortida 

d’emergència, farmaciola, etc 
o En cas de dubte, consulta al professor. 

 
 

Aquesta pautes s’ha de fer arribar als nostres alumnes a través de paper o a través del campus 
virtual, juntament amb les normes de comportament i seguretat perquè prestin una atenció 
especial i fomentar aquest aspectes perquè ho interioritzin. 

 
Aquesta activitat l’han de realitzar els alumnes de 1er d’ESO el primer dia que van al taller, 
després d’haver realitzat els murals. Es pretén que els alumnes reconeguin els possibles perills 
que existeixen a l’aula de tecnologia i la manera d’evitar-los abans que s’hi trobin a la realitat. 
Una vegada realitzada l’activitat treballaran al taller amb més prudència.   
 

4.10.5. Carnet per a la manipulació de màquines i e ines 

Una possibilitat pe reduir els accidents a l’aula de tecnologia és implantar un carnet amb punts  
de manipulació de les eines i màquines per assegurar-se que tots els alumnes coneixen les 
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normes d’ús, les normes de seguretat, el manteniment de les eines i màquines i es conscienciïn 
de la seva importància. 
 
L’objectiu d’aquesta metodologia és assolir uns coneixements previs per poder utilitzar les 
eines i màquines perilloses del taller i familiaritzar-los amb aquest nou món per a ells. Aquestes 
eines les hauran de saber utilitzar durant l’etapa d’aprenentatge de l’ESO, quan estiguin 
cursant els estudis de secundària, i durant Batxillerat, qui decideixi cursar estudis post-
obligatoris. 
 
La implantació del carnet de manipulació de màquines i eines és una manera d’incentivar als 
alumnes a més de donar-los una nova responsabilitat. A més, l’alumnat adoptarà una cultura 
de seguretat no només per a ells sinó també pels seus companys. 
 
Per a la obtenció del carnet, hauran de superar una prova tipus test. Si la superen, obtindran el 
carnet per a poder utilitzar les eines considerades perilloses o eines que requereixen 
coneixements previs. 
 
El primer que caldria fer per a implantar aquesta mesura és tenir les eines classificades segons 
la seva perillositat. A més, cada una d’elles haurà d’anar amb una fitxa amb les seves normes 
d’ús, de seguretat i d’utilització. En aquest cas, ens bastaria amb la realització dels murals de 
les eines i els elements de protecció. 
 
Tal i com he comentat anteriorment, els continguts del currículum de eines i màquines són 
continguts de 1er ESO, per tant, el carnet de manipulació s’ha de realitzar en aquest curs 
abans de treballar en el taller. Si un alumne no ha pogut superar la prova no podrà fer ús de 
totes les eines i s’haurà de cenyir a utilitzar només les eines permeses. Així doncs, el professor 
haurà d’estar encara més atent per vetllar que es compleixi aquesta exigència. 
 
Inicialment, l’alumne obtindrà 12 punts amb l’adquisició del carnet. Quan el professor veu que 
un alumne està fent un mal ús d’alguna eina, pot retirar-li punts del carnet de manera que quan 
es quedi sense punts no podrà seguir fent ús de les eines perilloses i haurà de tornar-se a 
examinar del carnet de manipulació. Cada vegada que l’alumne s’hagi de treure el carnet de 
nou assolirà 2 punt menys. Això implica més responsabilitat per part de l’alumne pel fet de 
treure el carnet una altre vegada i més conscienciació pel fet de tenir menys punts cada cop 
que es treuen el carnet. Així mateix, el professorat haurà de passar les incidències dels 
alumnes a l’ordinador per tenir constància dels actes i conservar les dades dels punts pels 
propers  trimestres o cursos. 
 
Aquesta activitat implica una tasca extra pel professorat a l’hora d’acotar quines són les eines 
que es poden fer servir amb carnet i quines eines no es poden. A més, la utilització d’aquestes 
eines ha d’estar clarament identificable als panells per a la seva distinció. El professorat abans 
de portar a terme el carnet de manipulació, ha d’etiquetar quines són les eines perilloses que 
no es podran utilitzar sense carnet. Per tant, s’assenyalaran les màquines i eines perilloses 
amb una marca de color vermell. Aquest fet també implica fer una bona planificació a l’hora de 
portar els alumnes al taller per a la realització d’un projecte, ja que la tasca d’organitzar amb 
uns alumnes amb carnet i uns altres sense carnet serà major.  
 
El responsable del control de l’activitat i la supervisió del taller serà el professor. Tanmateix, 
haurà d’assegurar que l’alumnat utilitza únicament els estris pels quals està qualificat. Aquesta 
supervisió també potser complementada pels propis alumnes.    
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Per tenir cura de la bona utilització de les màquines i eines, implantarem el sistema de punts 
com en el carnet de manipulador. Per tant, s’ha de recalcar quines serà el criteri per a la pèrdua 
de punts. 
 

o Pèrdua de 3 punts: mala utilització de les eines i mal manteniment. 
o Pèrdua de 6 punts: vulnerar les normes de seguretat del taller. 
o Pèrdua de 12 punts: provocació d’un accident.  

 
 
Per tant, si acumulen faltes lleus o provoquen un accident perdran la totalitat del carnet. Així 
doncs, hauran de sotmetre a una altre prova per obtenir el nou carnet amb 2 punts menys de 
l’inicial.  
 
En l’annex 4 podreu veure un possible model d’examen per a l’avaluació de les capacitats per 
obtenir el carnet de manipulador de màquines i eines 
 
 

4.11 Imatges penjades al taller 

A més dels murals, s’han penjat una sèrie d’imatges amb caràcter preventiu a les parets del 
l’aula de tecnologia per tal de conscienciar als alumnes a través de petits consells útils durant 
l’estada en el taller. D’aquesta manera s’aconsegueix donar un missatge indirectament cada 
moment que estan treballant. 

A continuació podreu observar una mostra de les imatges penjades a les columnes del taller: 
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5. Altres 

La tercera secció tracta d’altres aspectes interessants pels docents de tecnologia, com per 
exemple fomentar el reciclatge a l’aula, etiquetar les eines dels panells en anglès per integrar 
les llengües estrangeres dins de l’assignatura de tecnologia. També apareix un llistat de 
projectes per realitzar al taller, pàgines webs amb activitats per a classe, visites virtuals i 
consells sobre com atendre la diversitat a l’aula. 

 

5.1 Residus 

Degut al gran pes que té el reciclatge avui en dia, hem de fomentar la recollida selectiva dels 
residus i les restes del material. Hem d’habilitar l’aula amb dipòsits o recipients clarament 
identificables per facilitar la recollida de deixalles del paper, el vidre, les piles, el plàstic, la fusta 
i els metalls. 

A més, s’ha de complementar amb la idea de deixar el mínim de residus possibles a l’hora 
d’utilitzar els materials mentre construeixen els objectes del projecte. Aquesta feina és 
competència nostra a l’hora d’adequar la mida del projecte amb les mides de les matèries 
primeres disponibles a l’aula, per tal d’aprofitar òptimament el material i deixar el mínim residu 
possible. Amb aquesta mesura no només estan fent un estalvi ecològic sinó que també 
econòmic.  

Cal utilitzar el material que ja està disponible al centre, en la mesura del possible, per tal de no 
malgastar el pressupost de l’àrea de tecnologia i no invertir en material nou si no és 
estrictament necessari. Per posar un exemple, moltes vegades en els llibres de text de 
tecnologia apareix algun plànol per la construcció d’un objecte.  Si cal, s’hauran d’adaptar les 
mides del projecte als materials disponibles del taller en romanent, és a dir, aprofitar el material 
sobrant per tal de minimitzar despeses. 

Avui dia, el pressupost és limitat i, per tant, hem de fomentar també la reutilització del material 
disponible, l’aprofitament de materials i les deixalles de l’aula, de l’institut o de casa. Serà útil 
guardar i classificar les restes de pràctiques anteriors, aparells avariats i residus a fi d’aprofitar-
los per qualsevol altra pràctica o demostració. En aquest aspecte, la col·laboració dels alumnes 
en contribuir al reciclatge pot ser molt útil i enriquidora per a ells.  

Per classificar els residus, el material a reciclar, o reutilitzat, implantarem una mesura molt 
simple i fàcil on tots els instituts podran adaptar-ho. Necessitarem reutilitzar les caixes de cartró 
del paper de la fotocopiadora per utilitzar-les com a contenidors i les marcarem amb un cartell 
per a la identificació del seu contingut. Les caixes les deixarem a l’aula mentre fan els projectes 
i les guardarem correctament al magatzem al final de la classe.  

Una possible classificació dels residus pot ser amb els recipients següents: 

o Plàstic 
o Paper i cartró 
o Metalls (alumini, coure, acer, llaunes de refresc, etc,) 
o Vidre 
o Piles gastades 
o Retalls de fusta 
o Brossa en general 
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5.2 “Cóm es diu això en anglès?” 

Cada cop més s’integren les llengües estrangeres a determinades matèries impartides durant 
la secundària i, per això, és important pensar en la possibilitat de fer que l’anglès com a llengua 
estrangera formi part del taller de tecnologia. Cal tenir present que l’Aprenentatge Integrat de 
Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) està esdevenint una de les pràctiques docents més 
protagonistes dels darrers anys  i, amb un intent d’integrar l’anglès en la nostra aula de 
tecnologia, es proposa la idea d’identificar en anglès les eines i els materials dins del taller. No 
ens hem d’oblidar que tecnologia i anglès van de la mà i per això és essencial proporcionar els 
alumnes tot tipus de suport lingüístic en una llengua estrangera tant important com és l’anglès, 
ja que els podrà ser útil en un futur, especialment a aquells alumnes aspirants al món relacionat 
amb la enginyeria. 

El llistat d’eines i estris traduïts a l’anglès se cenyeix exclusivament a les eines que són 
presents als panells del nostre taller de tecnologia. L’alumnat disposarà d’una relació 
immediata i visual del nom de la eina en la llengua estrangera. Aquest és un mètode gràcies al 
qual l’alumne adquireix el nom de l’eina de forma inconscient i, d’aquesta manera, 
l’aprenentatge a través de la simple memorització arbitrària i sense raonament queda relegat a 
segon pla.  

Aquest llistat és un model de les eines traduïdes en el taller que disposàvem als panells, a 
partir d’aquí, cada docent podrà adaptar el vocabulari en funció de les eines disponibles al 
taller.  

o Regle = Steel rule  
o Serjant = Clamp  
o Alicates = Pliers  
o Escaire = Try squares  
o Llima = File  
o Tornavís = Screwdriver  
o Tornavís pla = Screwdriver forged tip  
o Tornavís d’estrella = Screwdriver phillips tip  
o Martell = Hammer  
o Barrina = Gimlet  
o Serra de mà = Hand saw  

 

A més de les eines penjades als panells, es van etiquetar altres eines del taller: 

o Cargol de banc = Bench vice  
o Cinta mètrica = Tape Measure  
o Peu de rei = Vernier Calliper  
o Serra elèctrica = Electric Saw  
o Soldador = Soldering  
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A continuació podem observar un seguit d’imatges amb les eines etiquetades en els panells:  

 

  

 

5.3      Recursos didàctics 

5.3.1 Projectes 

Els projectes formen part de l’assignatura de tecnologia, en que consisteix en resoldre un 
problema o desenvolupar un projecte tecnològic al taller. El professor ha de guiar i facilitar el 
procés, proposant situacions didàctiques, preparant materials i orientant el treball dels grups. 

Els projectes es basen en el treball cooperatiu dels alumnes, essent essencial una gestió 
flexible del temps, dels espais dels materials i dels recursos. Un dels aspectes que treballa els 
projectes és la responsabilitat d’ells mateixos. 

Abans de portar els alumnes al taller, hem de planificar molt bé les accions futures per a 
resoldre el problema o realitzar la tasca, és a dir, s’ha de pautar la feina a l’alumnat per 
preveure on quedarà encallat. Per tant, l’exigència dels projectes quedarà en funció del nivell 
dels alumnes.  
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L’aprenentatge basat en projectes implica que el coneixements s’aprenguin al llarg de la 
resolució dels problemes i prenguin sentit del que estan fent. Prèviament es presenta el 
problema i a partir d’allò que no se sap s’identifiquen les necessitats d’aprenentatge. A partir 
d’aquí, es fa un disseny i s’elabora un pla d’actuació, així doncs, al llarg del procés en que es 
produeix l’aprenentatge, es resol el problema. 

L’aprenentatge basat en projectes té moltes avantatges, les quals es mostren a continuació:  
 

o Impulsa l’aprenentatge entre iguals a través del treball cooperatiu. 
o Crea un entorn favorable a la motivació per aprendre i procura que l’alumnat sigui 

protagonista del seu aprenentatge. 
o La metodologia es vertebra amb els procediments del dossier d’aprenentatge. 
o Incorpora el desenvolupament de capacitats en els objectius didàctics i la valoració 

de les competències en l’avaluació. 
o El contingut s’aprèn a través de la recerca i de la interacció amb iguals. 
o Utilitza les TIC com a fonts d’informació i realització de treballs 
o Promou l’estudi i comprensió de conceptes generals a partir de proposicions 

concretes. 

 
 
Per tant, com a bon docents hem de treballar aquesta tècnica i adaptar-se a les noves 
metodologies, la qual cosa implica fer una bona preparació prèvia per buscar un projecte 
adequat per als alumnes. Necessitarem doncs, planejar un problema, fixar els objectius, els 
criteris d’avaluació, el temps, establir unes pautes de procediment i orientar als alumnes. Tot 
això suposa més temps de preparació per al professor, però obtindrem uns resultats 
esperançadors. 
 
Així mateix, la tasca de realitzar projectes amb els teus alumnes  no és gens fàcil, sobretot al 
principi del començament com a docent. Per tal de facilitar aquesta tasca, vull ressaltar alguns 
possibles projectes que es poden realitzar al taller en funció del curs i de la unitat didàctica:    
 

 

Curs Unitat didàctica Nom del projecte 

P
R

IM
E

R
 D

’E
S

O
 

 

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

- Connector d'eines 

Disseny i construcció d'objectes 

 

- Treballar la fusta: clauer dau i 
dòmino, estoig de fusta 

- Construcció d’una prestatgeria 
- Construcció d’un arc 

Les TIC com eina per a la integració i la 
comunicació de la informació 

 

 

 



   

Organització de l’Aula de Tecnologia   Pàgina 35 de 42 

 

Curs Unitat didàctica Nom del projecte 
S

E
G

O
N

 D
’E

S
O

 

 

Electricitat 

 

- Construcció d’un timbre a través 
d’un relé casolà 

- Construcció d’un motor elèctric 
- Construcció d’un aerogenerador 
- Construcció d’una làmpada 
- Construcció d’una làmpada amb 

energies renovables 

Processos i transformacions 
tecnològiques en la vida quotidiana 

- Construcció d’una turbina 
- Estampació i tint 
- Bloc de notes reutilitzat 

L'ordinador com a mitjà d'informació i 
comunicació 

 

 

Curs Unitat didàctica Nom del projecte 

T
E

R
C

E
R

 D
’E

S
O

 

 

Màquines, mecanismes i 
estructures 

- Construcció d’un pont, d’una grua 
- Màquina efectes encadenats 
- Joguines amb moviments 

Els projectes tecnològics 
- Disseny i construcció d’una casa 
- Construcció un ventilador amb un port USB 

Les comunicacions 

 

- Construcció del cable ethernet que es 
necessita per connectar dos ordinadors per 
compartir recursos, carpetes, arxius i 
impressores. 

 
 

Curs Unitat didàctica Nom del projecte 

Q
U

A
R

T
 D

’E
S

O
 

 

L’habitatge 

 

- Maqueta Instal·lació elèctrica d’una habitació 
- Maqueta d’una casa. 

Electrònica, pneumàtica i 
hidràulica 

 

- Construcció d'un robot rastrejador 
- Simulació circuits hidràulics 
- Construcció d’un detector de llum 
- Construcció d’un escenari hidràulic 

Control i automatització 

- Automatització amb relés 
- Automatismes amb l’autòmat programable 
- Construcció d’un sistema de control de reg 

automàtic 
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5.3.2 Webs educatives 

A més d’aquest projectes, disposem d’un munt de webs pedagògiques on podrem obtenir 
unitats didàctiques, activitats, models d’exàmens, projectes i altres recursos molt profitoses per 
proporcionar i subministrar material didàctic al professor i orientar-lo en el procés 
d’ensenyament. És interessant que tot professor de tecnologia faci una ullada de tant en tant a 
algunes d’aquestes pàgines per tal trobar noves activitats i metodologies a aplicar amb els 
alumnes. A continuació es poden observar algunes d’aquestes webs:  
 

o http://www.edu365.cat/ 
o http://www.xtec.cat/aulatec/ 
o http://base.projecte-arc.com/ 
o http://www.areatecnologia.com/ 
o http://auladetecnologias.blogspot.com/ 
o http://www.tecnosanchisguarner.com/ 
o http://www.xarxatic.com 
o http://tecnologos.uuuq.com/ 
o http://tecno12-14.info 
o http://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com/ 
o http://www.portaleso.com/ 
o http://www.cienciafacil.com/ 
o http://proyectecno.galeon.com/ 
o http://www.dibujotecnico.com/index.php 
o http://www.tododibujo.com/ 
o http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Educacion_Artistica/Plastica_Visual/Ejercicios_

dibujo_tecnico/index.html 
o http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/tecnologia/ 
o https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec/ 
o https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec/arc2 
o http://estevecorominas.blogspot.com/ 
o http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=29127 
o http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU

.visualiza&articulo_id=7766&PHPSESSID=25466b2eef73d4fe2605b7af6392f916 
o http://www.robives.com/ 
o http://www.flying-pig.co.uk/ 
o http://www.technologystudent.com/cams/camdex.htm 
o http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

 

5.3.3 Visites virtuals 

És molt freqüent que per motius pressupostaris, pel mal temps o fins i tot per un no acordament 
entre el departament i el claustre de professors no es puguin realitzar sortides educatives a 
museus. Per aquest motiu, les visites virtuals són un bon recurs en cas de no poder realitzar 
visites reals. A més del seu cost zero, es poden realitzar qualsevol dia a qualsevol hora. 
 
Sovint, per motius disciplinaris, també hi ha alumnes que no van a sortides i se’ls ha de deixar 
feina per a fer, de forma que no anar a la sortida curricular no impliqui deixar de treballar. Les 
visites virtuals són llavors una altra opció. 
 
A continuació es detalla una sèrie de museus molt amplis en la que podreu trobar molts 
aspectes relacionats amb el currículum de tecnologia. 
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Museu Web 

Museu Virtual del CSIC - http://museovirtual.csic.es/ 

Museu Virtual OEPM - http://historico.oepm.es/museovirtual/default.asp 

Sistema de museus virtuals - http://museosvirtuales.azc.uam.mx/inicio.html 

 

 

5.4 Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat és un aspecte que tots els docents d’un centre han de tenir en compte. 
Per tant, el professor de tecnologia també ha de tenir cura d’atendre totes les aquelles 
necessitats que l’alumnat requereixi. Quan el docent de tecnologia està a l’aula ordinària és 
evident que prendrà les mesures necessàries i adaptarà el currículum a aquest grup. No 
obstant això, si el currículum s’adapta, o no, dins de l’aula de tecnologia és un interrogant obert 
que s’haurà d’observar. 

És veritat que molts alumnes amb dificultats d’aprenentatge a l’aula ordinària tenen habilitats 
manuals per a realitzar pràctiques i projectes a l’aula de tecnologia. Però hem d’anar amb vista 
i detectar si aquesta situació es vàlida per a tothom o no. Per posar un exemple, dins de la 
unitat didàctica de l’habitatge de 3er d’ESO, els alumnes del centre on vaig cursar el pràcticum 
van realitzar la maqueta d’una casa. Tot el grup, incloent els alumnes amb dificultats 
d’aprenentatges tenien la suficient habilitat per construir-la, però no tots tenien la mateixa 
capacitat per interpretar un plànol, per tant, el grup no treballava al mateix ritme, amb la qual 
cosa es creaven dos nivells diferents. Per aquest motiu s’ha de vigilar la diversitat a l’aula de 
tecnologia ja que ens ho seguirem trobant però de diferent manera. Cal ajustar els projectes a 
les seves capacitats i a la seva maduresa personal,  clarificant els nous objectius i els mínims a 
assolir per a aquest grup d’alumnes.  
 
També caldrà en tot moment detectar i tenir present les habilitats dels alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge per tal de no desvalorar-los, treure el màxim profit d’ells i intentar que es sentin 
realitzats, augmentant així la seva motivació. Així doncs, també cal tenir en compte les 
necessitats dels alumnes amb majors capacitats i poder oferir sempre una programació 
diversificada i adaptada a les necessitats i interessos de tots els alumnes. 
 

A conseqüència de la diversitat tant a l’aula ordinària com al taller, es creen nous reptes per a 
tots els docents de Tecnologia, com ara facilitar propostes de treballs que permetin fer una 
diversificació d’objectius i de tasques i proporcionar elements orientadors per a descobrir i 
detectar els alumnes que necessitaran altres tipus de dinàmiques de treball. 
 
No obstant això, aquesta nova tasca per al professor no és gens fàcil, cada any hi haurà 
diversos grups nous, noves incorporacions i grups que finalitzaran la seva etapa en l’institut o 
fins i tot serà el propi docent qui arribarà nou al centre, per tant, el treball de conèixer 
perfectament els nostres alumnes serà més laboriós. Tot i ser molt difícil cal utilitzar diverses 
estratègies inclusives per atendre a la diversitat a classe (alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge, alumnes amb necessitats educatives especials greus, alumnes nouvinguts, 
etc). També caldrà elaborar plans individualitzats pels alumnes que ho requereixin. 
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Tot i ser una eina laboriosa, hem de ser conscients que la nostre tasca com a professor de 
tecnologia no és solament instruir continguts de tecnologia sinó que a més d’això estem 
ensenyant habilitats i destreses en el món tecnològic que els servirà per a un futur en el món 
laboral. Per tant, hem de proporcionar instruments que facilitin al màxim un bon aprenentatge i 
formar alumnes competents afavorint un desenvolupament autònom dins de l’aula de 
tecnologia.  
 
D’aquesta manera caldrà fer una programació seqüenciada d’objectius de forma que, a partir 
d’una avaluació inicial per tal d’establir el nivell de partida, s’estableixin els objectius a assolir 
per cada un dels alumnes; Aquests progressaran a mida que vagin adquirint les competències 
corresponents. A més, seria interessant que el centre disposes de materials adequats per a 
l’atenció a la diversitat per a fer les adaptacions necessàries i adequades. Tot i així a l’hora de 
portar als alumnes al taller per fer algun projecte, és convenient que el docent prèviament valori 
com es durà a terme l’execució de la tasca . Per exemple, es pot fer un projecte del mateix 
contingut però de diferent magnitud, com ara la maqueta d’una casa pels alumnes del gran 
grup i la maqueta d’una habitació pels alumnes amb més dificultats. En funció del tipus de 
tasca, es pot gestionar d’un altre manera, si és un projecte gran que es desenvoluparà 
comunament entre tota la classe,  com per exemple un projecte d’efectes encadenats, es pot 
fer que la part més laboriosa la facin el grup-classe i la part més fàcil els alumnes amb 
dificultats. 
 
A causa d’això, estem incloent els alumnes amb necessitats d’aprenentatge dins del grup 
ordinari, efectuant que aquest alumnes treballin de manera autònoma i motivant-los pel treball 
en grup. Així doncs, tots aquest alumnes que al finalitzar l’etapa de l’ESO vulguin anar al món 
laboral, tindran més destreses  gràcies a  l’adquisició de tècniques i habilitats manuals 
adquirides al taller. D’aquesta manera aquestes tasques els serà de molta utilitat per a ells en 
un futur pròxim. 
 
Amb la pràctica, el temps i l’experiència vetllarem perquè aquest obstacle desapareix-hi del 
taller. Així doncs, aconseguirem formar alumnes competents tot i tenir dificultats 
d’aprenentatge.  
 

 

  



   

Organització de l’Aula de Tecnologia   Pàgina 39 de 42 

 

6. Resultats esperats 

A partir d’aquest treball l’alumnat està exposat a menys riscos dins de l’aula de tecnologia, ja 
que han treballat aquests continguts a través de les activitats proposades pels alumnes. Els 
murals d’eines i els murals dels elements de protecció han servit per treballar les tècniques 
segures, la qual cosa ha facilitat el seu aprenentatge. Amb els murals penjats a classe tenen la 
informació fixa a la paret per si ho obliden. Això mateix els hi serveix pels alumnes d’altres 
cursos.  A més, aquests murals permeten donar un bon ús de les eines per conservar el 
material, tenir una vida més llarga i evitar accidents pel fet de no utilitzar eines que no són 
adients.  

A més, el fet de lliurar la informació als alumnes sobre les normes del taller va suposar una 
major implicació i conscienciació per la seva part al conèixer les seves regles. Fins ara, quan 
els parlaves de normes al taller només deien estar callat, cosa que a dia d’avui tenen més cura 
en respectar-les perquè saben quines són. 

La senyalització com a tècnica preventiva dóna un missatge allà on hi ha un perill i informa dels 
passos a seguir per tal de prevenir accidents. En aquest cas, al tractar-se d’un institut nou en 
fase d’equipament, no s’ha aplicat ja que només posseïa un trepant. Aquesta tècnica és molt 
interessant per aquells instituts que disposen de moltes màquines (probablement 
desconegudes pels alumnes). Aquesta tècnica que redueix els riscos del taller no té sentit si no 
coneixen els senyals de seguretat, per tant, al aplicar aquesta metodologia s’han de penjar les 
senyals de seguretat a l’aula i treballar-les, per tal que obtinguin significació. 

L’activitat de reconeixement de perills s’hauria d’haver fet la primera vegada que els alumnes 
van al taller, a fi de descobrir els perills als quals estan envoltats, conèixer les normes del taller, 
localitzar els equips de protecció i els d’emergència. De la mateixa manera que es fan 
simulacres d’incendis s’hauria de fer el reconeixement dels perills per conèixer el protocol a 
seguir si passa alguna cosa. S’ha de dir que aquesta activitat no es va poder realitzar ja que 
vaig arribar al pràcticum amb el curs començat. 

El carnet de manipulació d’eines amb punts provoca que els alumnes assoleixen uns 
coneixements previs per poder utilitzar les eines perilloses. El fet de tenir el carnet per punts 
incentiva als alumnes i els proporciona responsabilitat per no fer infraccions i perdre els punts. 
El carnet amb punts s’ha de realitzar a partir dels alumnes de 1er d’ESO pel fet que encara no 
han tocat cap eina (especialment les perilloses). Tot i així el professor ha de marcar les eines 
que no es poden utilitzar sense carnet des d’un bon començament. Per aquest motiu tampoc 
he pogut aplicar el carnet amb punts ja que al arribar a mig curs els alumnes ja feien ús de 
totes les eines i es convenient que es comenci aplicar el test a principi de curs. 

A més de les activitats que si s’han pogut realitzar, s’han pogut donar consells útils a través de 
les imatges penjades al taller amb caràcter preventiu i reflexiu. D’aquesta manera 
s’aconsegueix que els alumnes pensin acuradament quan tenen un problema i intentin 
resoldre’l de la millor manera o fins i tot aturar-se i demanar ajuda.   

Pel que fa a l’organització del taller, l’ordre i la neteja han estat peces claus que s’han treballat 
amb els alumnes. Es van fomentar aquests aspectes durant la classe, a través dels perfils 
dibuixats en els panells d’eines per facilitar el retorn, i al final de la classe a través de la neteja 
del taller. Anteriorment quan s’acabava la classe marxaven de l’aula sense netejar i sense 
preocupar-se que ho havien de fer. A partir de la realització d’aquest treball són conscients que 
cada dia al acabar han de netejar. Per tant, han de saber en tot moment on estan els estris de 
neteja, cosa que fins al moment no ho sabien. 
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El fet d’haver distribuït el magatzem per cursos ha afavorit l’ordre respecte els projectes que 
estan en construcció, ja que quan un alumne o el mateix professor volia buscar una pràctica 
d’un curs determinat s’havia de remenar tots els projectes que havien pel magatzem d’altres 
cursos. D’aquesta manera s’ha aconseguit anar directe a la pràctiques del curs, identificant-les 
més ràpidament. 

La implantació de la graella de control de les eines ha permès reduir els robatoris i els 
desperfectes. De la mateixa manera, ha fet responsables als propis alumnes del control de les 
eines permetent que el professor es pugui centrar en el procés d’aprenentatge. 

El fet de crear un inventari permetrà pels cursos següents que hagi més coneixement del 
material que disposa el taller. Així doncs, facilitarà la tasca al docent per saber si hi ha material 
disponible per fer un projecte només mirant l’inventari sense haver de rebuscar pels armaris. 
Això afavorirà  tant pels professors fixes del centre però especialment als docents de nova 
incorporació. 

A partir de l’adequació dels projectes a les mides de la materia prima disponible s’ha 
aconseguit un estalvi ecològic i econòmic. Tanmateix, utilitzar el material disponible evita 
malgastar el pressupost destinat al departament de tecnologia. A més de l’adequació dels 
projectes, el fet de treballar amb caixes de cartró reciclades, sempre que sigui possible, 
substitueix realitzar els projectes amb fusta evitant disparar els costos. 

Per altre banda, la integració de l’anglès al taller de tecnologia ha fomentat l’aprenentatge d’un 
vocabulari útil per un futur. D’aquesta manera incorporem l’aprenentatge de la llengua 
estrangera d’una manera inconscient i diferent del mètode tradicional. S’ha de recalcar que en 
només pocs mesos de la seva identificació, la meitat dels alumnes ja recordaven algunes de 
les eines en anglès sense pràcticament cap esforç.  

 

 

  



   

Organització de l’Aula de Tecnologia   Pàgina 41 de 42 

 

7. Conclusions  

La realització d’aquest treball m’ha permès adquirir uns coneixements bàsics quant a 
l’organització del taller i eliminar els perills de l’aula. A més, he assolit un domini dels continguts 
i els projectes que es treballen a cada curs. Aquests aspectes de vital importància els tindré en 
compte durant tota la meva etapa com a professor. Aquest projecte, doncs,  m’ha donat soltesa  
a l’hora de treballar a l’aula de tecnologia. 

El fet d’haver realitzat la prova inicial m’ha servit per avaluar el nivell dels alumnes. Amb això 
m’he adonat que moltes vegades s’han de començar els continguts des de zero i no obviar 
coses que per nosaltres és de ple manifest, ja que per molt que el professor domini la matèria, 
per ells és la primera vegada que ho veuen. Així mateix, el fet de determinar el seu nivell inicial 
em permetrà concretar més les programacions de cara el cursos següents. 

El fet que l’assignatura és més de caire manipulador, la motivació i el rendiment per part de 
l’alumnat ha augmentat i això ha permès un millor aprenentatge dels alumnes. Per tant, crec 
satisfactori el treball basat en projectes, ja que aconseguim uns resultats molt favorables. Però 
portar els alumnes al taller per realitzar projectes no és una tasca gens fàcil perquè s’ha de 
tenir tot molt ben detallat i s’han de tenir les idees molt clares del que s’ha de fer. Per aquest 
motiu he creat el llistat de possibles projectes que es poden realitzar al taller classificats per 
unitats didàctiques.  

A més del llistat dels projectes, he especificat també un seguit de webs pedagògiques per 
extreure unitats didàctiques, activitats, models d’exàmens i visites virtuals. Aquestes webs 
pretén facilitar la tasca i donar suport als professors amb poca experiència a l’hora d’obtenir 
recursos didàctics tant a l’aula ordinària com a l’aula de tecnologia. 

La observació i l’anàlisi dels alumnes m’ha permès utilitzar una metodologia diversificada 
arribant a les necessitats de tots els alumnes, així com també he pogut detectar les possibles 
dificultats d’alguns alumnes. La metodologia empleada ha deixat enrere els estereotips i s’ha 
adequat a les necessitats i a les capacitats de cadascú dins del taller. D’aquesta manera  he 
aconseguit que els alumnes amb dificultats d’aprenentatge se sentin valorats a través de les 
manualitats que es fan dins del l’aula de tecnologia, ja que els ajuden a desenvolupar les seves 
habilitats per a treballs manuals en finalitzar els estudis i, d’aquesta manera, estar més 
preparats pel món laboral. 

Com a conclusió final, m’agradaria recalcar que el punt més important per a tot docent de 
tecnologia és determinar molt bé la feina que han de realitzar els alumnes dins de l’àmbit del 
taller. És fonamental que, en tot moment, tinguin una tasca assignada. En cas d’una mala 
planificació i especificació dels objectius de la tasca, l’alumnat pot trobar-se sense cap pauta a 
seguir i, conseqüentment, descontrolar-se o avorrir-se  fins al punt  d’agafar les eines per fer-ne 
un ús que no és l’adient i, amb la possibilitat de provocar un accident. 

 

 

  



   

Organització de l’Aula de Tecnologia   Pàgina 42 de 42 

 

8. Bibliografia 

 

- BACHS I VALLDENEU, Xavier. Propostes per a l'organització de l'aula de 

tecnología. Col·lecció de materials per a la tecnologia 12-16. 1995. 56 pàg.  

 

- INGLADA, Eduard;  PALLÍ, Alonso; FERNÁNDEZ, Francisco. Eines de l'aula de 

tecnologia de l'ESO. Col·lecció de materials per a la tecnologia 12-16. 1995. 78 

pàg.  

 

- Compendio de recomendaciones de seguridad. Mutua de accidentes del trabajo. 

Tarragona. 129 pàg. 

 

- GARCÍA LEÓN, José Rafael; SALADO AVILÉS, Rafael José. El aula taller de 

tecnología frente a la prevención de riesgos laborales. Innovación y experienzas 

educativas. 2009. 16 pàg. 

 

- ESPAÑA. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 

 


