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1.-  INTRODUCCIÓ 

Al llarg de totes les hores de pràctiques al centre moltes d‟elles s‟han fet a l‟Aula de 
Tecnologia. Aquesta circumstància ha permès conèixer en profunditat el funcionament de la 
mateixa i els treballs que realitza l‟alumnat a la matèria de Tecnologies. Aquí s‟han pogut veure, 
pel que fa referència a l‟entorn tecnològic, les dificultats de desenvolupar la tasca docent 
diàriament quan existeixen certes carències tan a nivell organitzatiu de la pròpia aula com a 
nivell formatiu de l‟alumnat. 

Aquests fets han estat el motiu per a la realització del present treball. És per això que aquest 
es troba molt enfocat a un centre concret i les seves circumstàncies, encara que les activitats 
realitzades, la seva anàlisi i les solucions aportades segurament són exportables a qualsevol 
altre centre que tingui unes circumstàncies similars, ja que amb elles es pretén obtenir una 
millora no tan sols organitzativa, sinó també operativa i formativa amb l‟alumnat. 

Pel que fa al nivell organitzatiu, es van detectar determinades situacions millorables 
degudes a circumstàncies múltiples que s‟analitzen al llarg del present treball. Tot ell gira 
entorn a la millora organitzativa i operativa dins de l‟Aula de Tecnologia, de forma que es 
puguin optimitzar els recursos materials disponibles, així com el temps de treball efectiu a 
l‟aula. 

A nivell formatiu, amb l‟alumnat, s‟ha treballat de forma que es puguin eliminar aquestes 
carències observades, tan per que fa a nivell de continguts com a nivell de competències. La 
millora organitzativa a l‟Aula de Tecnologia també representa una millora pel desenvolupament 
de l‟alumnat, ja que permet que treballi d‟una forma diferent, més endreçada i assumint unes 
responsabilitats que potencien les seves competències, encara que, per altra banda, hi ha  les 
activitats i accions purament formatives amb el desenvolupament de determinats materials 
didàctics. 

A més a més, si avui dia hi ha una llengua tecnològica, aquesta segurament és l‟anglès. És 
per això que aprofitant aquesta re-organització i formació en l‟ús de l‟Aula de Tecnologia, també 
s‟ha volgut introduir un vocabulari bàsic en aquest idioma pel que fa a l‟ús tan de les eines com 
de la pròpia aula.  

Pel que fa a l‟estructura del present treball, en primer terme, es defineix l‟entorn on s‟ha 
desenvolupat el mateix, per després donar pas a la problemàtica detectada, per tal d‟analitzar-
la i poder aportar les solucions per millorar les situacions trobades inicialment. Així mateix, el 
treball es tanca amb els resultats conseqüència de les intervencions realitzades així com de les 
solucions aportades. Finalment es recullen unes conclusions entorn a la feina realitzada i la 
seva valoració. 
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2.-  DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

2.1.-  Context. 

2.1.1.-  El Centre 

L‟Institut en el que s‟ha portat a terme el present treball es troba a una ciutat de la primera 
corona metropolitana de Barcelona, molt ben comunicada amb transport públic. Com qualsevol 
ciutat d‟aquestes característiques, va tenir un fort creixement durant els anys seixanta amb 
l‟onada immigratòria procedent de la resta d‟Espanya. Posteriorment es va estabilitzar, però en 
aquests últims anys ha rebut una altra onada immigratòria de persones de diferents 
procedències: sud-americans, magrebins, de l‟est d‟Europa, etc. 

Aquest institut és el primer i més antic de la ciutat, actualment té 46 anys d‟existència. Tota 
aquesta veterania li confereix tres característiques molt particulars i marcades en l‟esperit del 
centre: 

 Primer, l‟institut ha viscut les diferents etapes educatives del país. Va ser un institut de 
BUP i COU en l‟anterior etapa i actualment imparteix l‟ESO i els batxillerats científic-
tècnic i humanístic. Cal destacar que el centre sempre ha ofert l‟opció de realitzar el 
batxillerat nocturn. En canvi, per la seva història i els seus recursos, no ofereix cap cicle 
formatiu. 

 Segon, com a conseqüència de la seva veterania en la ciutat, té una situació al bell mig 
de la mateixa. Es troba pròxim a l‟ajuntament i a la part més antiga de la ciutat. 

 Tercer, el centre és molt familiar ja que hi ha molts alumnes que tenen o han tingut 
algun parent que ha estudiat al centre. A més, manté una part del professorat amb 
molts anys d‟experiència en el mateix centre, però al mateix temps, nous professors 
que han estat ex alumnes del centre. 

2.1.2.-  Tipologia de l’alumnat 

L‟ institut té aproximadament 700 alumnes inscrits entre l‟ESO i el batxillerat diürn i nocturn. 
L‟alumnat que acudeix al centre té un nivell socioeconòmic mig i mig-baix, depenent de la seva 
procedència. 

La procedència de l‟alumnat és variada. La immigració des d‟altres països representa 
aproximadament el 22% de l‟alumnat (aproximadament 154 alumnes) i d‟aquests n‟hi ha 52 que 
són nouvinguts que s‟agrupen en dues aules d‟acollida. Així en l‟institut hi ha un gran nombre 
de  nacionalitats i idiomes diferents que representen entre d‟altres els següents països: Marroc, 
Equador, Colòmbia, Pakistan, Rússia, Veneçuela, Perú, Xina, Moldàvia, Romania i Japó. La 
resta d‟alumnes de procedència estrangera ja porten alguns anys en el país i fins i tot alguns 
han nascut fora però sempre han viscut aquí. 

Tot i això, cal remarcar que la resta d‟alumnes són espanyols, però en general no de parla 
catalana, ja que bàsicament són la tercera generació d‟immigrants de la resta d‟Espanya. De 
fet, només entre el 6% i el 7% de l‟alumnat té com a llengua materna el català. La llengua 
vehicular amb la que s‟imparteix docència és el català, però la llengua predominant entre 
l‟alumnat és el castellà. 

A més, el centre acull a alumnes amb necessitats especials (amb dictamen). Aquests 
alumnes estan integrats dins l‟aula ordinària en algunes assignatures en els cursos que van de 
1r a 3r de l‟ESO. Actualment d‟aquest tipus d‟alumnes n‟hi ha dos a 1r d‟ESO, un a 2n d‟ESO i 
5 a 3r d‟ESO.  
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2.2.-  Problemes detectats. 

2.2.1.-  Descripció dels problemes detectats 

Moltes de les hores de realització del pràcticum al centre han estat a l‟Aula de Tecnologia. 
Això ha permès una gran etapa d‟observació de diferents activitats i col·laboració amb l‟alumnat   
en la realització de les mateixes. Al llarg d‟aquesta etapa, s‟han detectat diferents 
problemàtiques, entre les que es poden destacar les següents: 

 Desconeixement del nom de les eines: 
Es fan servir les eines necessàries per a la realització del projecte perquè estan per 
sobre dels bancs de treball o a sobre de la taula del docent. En el moment que han de 
demanar una pel seu nom, moltes vegades, fan una descripció de l‟operació de l‟eina en 
qüestió però no l‟anomenen correctament. Per exemple: es necessita una barrina i es 
demana “aquello que es como un sacacorchos”. 

 Alta dependència del docent a l‟hora de fer ús de les eines: 
La quantitat i varietat d‟eines que està a disposició directa de l‟alumnat no és adequada 
al número d‟alumnes que treballa simultàniament a l‟Aula de Tecnologia. Això és, en 
part,  a causa del sistema del seu emmagatzemament, així com al fet de que cada 
docent es reserva part de les eines que farà servir perquè no les agafin d‟altres grups. 

 Desconeixement de l‟ús adequat de les eines: 
Es detecta que no es fan servir les eines adequades a determinades circumstàncies, ja 
que no es coneixen les particularitats de cadascuna d‟elles. Per exemple: s‟usen 
indistintament tan el martell de pena com la maceta de niló. 

 Desconeixement de la normativa de seguretat: 
Es fan servir eines sense tenir en compte cap mesura de seguretat, ni aquestes es 
troben indicades a cap lloc de l‟Aula de Tecnologia. 

 Falta d‟ordre i neteja: 
Pel que fa a l‟Aula de Tecnologia, es detecta que part de l‟alumnat no recull totes les 
eines a la finalització de la classe. De la mateixa forma, tampoc tothom recull la brutícia o 
les restes generades per la feina realitzada al llarg de la sessió. No hi han definides 
zones de treball brut i zones de treball net. 
Pel que fa al magatzem, aquest es troba molt desendreçat, fet que suposa que es perdi 
molt de temps cercant materials fungibles i eines. Si, de sobte, a l‟Aula es necessita 
qualsevol material per solucionar una incidència, és molt difícil de trobar-lo, encara que 
segurament es troba dins dels calaixos i/o armaris del magatzem. 

 Incompliment de les Normes de l‟Aula de Tecnologia: 
Les normes de l‟Aula de Tecnologia es troben exposades a l‟aula, però no se segueixen 
per una gran part de l‟alumnat. Per exemple, els alumnes entren al magatzem sense 
permís o juguen amb les eines. 

Aquests problemes detectats són estrictament per l‟ús de les eines i l‟Aula de Tecnologia, 
encara que hi ha unes altres problemàtiques al desenvolupament dels projectes que, per la 
seva importància i relació amb alguns del problemes anteriorment exposats, també es tractaran 
al present treball, com ara són: 

 Falta de qualitat en la realització del projecte: 
De l‟observació dels projectes realitzats, s‟observa que la gran majoria presenten una 
qualitat d‟execució molt inferior a allò que seria desitjable o d‟esperar. És necessari algun 
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tipus d‟actuació per millorar aquest aspecte i és per això que es considera adient incloure 
aquest punt dintre de l‟apartat de formació a l‟Aula de Tecnologia del present treball. 

 Optimització del temps a l‟Aula de Tecnologia: 
La realització dels projectes s‟allarga d‟una forma injustificada i es perd massa temps a la 
seva execució. Una mostra d‟això és que quan s‟apropa el termini de lliurament i 
l‟avaluació del projecte, l‟alumnat avança ràpidament per acabar-lo  i no ser suspesos. 
Es per això que es considera aquest punt també necessita un tractament especial pel 
que fa a la formació de l‟alumnat a l‟Aula de Tecnologia, i per tan també te cabuda dins 
del present treball. 
 

Encara que els problemes detectats a aquest centre a l‟Aula de Tecnologia són molts i 
variats, s‟ha de dir que el seu professorat treballa durament i amb molt d‟esforç per superar 
totes aquestes dificultats amb la molta voluntat i els pocs recursos dels que disposen.  Per 
entendre aquesta situació, s‟ha de remarcar que ens trobem davant d‟un departament molt 
gran, ja que es composa de cinc membres. La màxima dificultat en el funcionament que 
presenta aquest departament ha estat la inestabilitat de cadascun dels membres dins del 
centre. De fet, dels cinc professors actuals només dos han estat en el centre el curs anterior i ja 
es sap que l‟any vinent dos dels professors actuals no hi seran perquè són substituts. A més, el 
membre més veterà del Departament de Tecnologia té funcions directives al centre des de fa 
onze anys i això implica que no es pugui dedicar plenament al departament, ja que la seva 
feina directiva del dia a dia és molt important pel funcionament de l‟institut i requereix gairebé 
d‟una plena dedicació. Tot això fa que, al departament, li costi la coordinació com a equip al 
llarg del temps, perquè cada any l‟equip canvia considerablement. 

2.2.2.-  Enquesta a l’Alumnat 

Amb la finalitat d‟obtenir un recolzament estadístic, i no només basat en l‟observació (que 
pot tenir components subjectius), es va decidir passar una senzilla enquesta a tot alumnat de 
l‟ESO, per recollir dades entorn als principals problemes que s‟han detallat al punt anterior; 
concretament en aquells que fan referència al coneixement i l‟ús correcte de les eines, així com 
a les diferents normatives entorn a l‟Aula de Tecnologia. 

També s‟ha considerat que era una molt bona ocasió per fer un petit sondeig relatiu al 
coneixement de la llengua anglesa dins de l‟àmbit de la tecnologia, ja que aquesta també 
podria ser una molt bona oportunitat per introduir aquest idioma a l‟Aula de Tecnologia. 

Aquest qüestionari estava estructurat en quatre punts, quedant definit de la forma següent: 

 
 

1.- Coneixement de les Eines 

Coneixes el nom de totes les eines que has fet servir a l'Aula de Tecnologia? * (Si us 
plau, sigues sincer, això no és un examen ni tampoc puntua!!!) 
 Sí 
 No 

Si parlem d'una "raspa" estem parlant d'un tipus de... 
 Serra 
 Llima 
 Clau 
 No sé quina eina és una “raspa” 
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Amb quina eina subjectaries una peça de fusta que has de trepar? 
 Serjant 
 Mordassa 
 Alicates 
 Amb qualsevol de les anteriors 

Quina operació es pot fer amb una clau tipus Allen? 
 Tallar 
 Desbastar 
 Cargolar 
 No sé que és una clau tipus “Allen” 
 

2.- Normes de Seguretat i Equips de Protecció 
 

Saps que són els Equips de Protecció Individual (EPI's)? * Recorda que això no és 
cap examen. Sigues sincer.  
 Sí 
 No 

Si la teva resposta ha sigut "Sí", a continuació anomena dos d'aquests equips / 
elements: 

Coneixes les normes de seguretat per fer servir un cúter? 
 Sí 
 No 
 No fa falta cap mesura, només cal tenir molta cura. 

De quin color són els senyals que indiquen l'obligació de fer servir Equips de 
Protecció? 
 Blau 
 Groc 
 Vermell 
 Verd 
 
 

3.- Normes de l'Aula de Tecnologia 
 

Qui pot entrar al Magatzem de l'Aula de Tecnologia? 
 Només el professor / la professora 
 Tothom pot entrar-hi 
 Només una persona de cada equip de treball 
 Qualsevol, però amb la prèvia autorització del professor/a. 

Qui és el responsable de la neteja de l'Aula de Tecnologia? 
 El professor / La professora 
 Tothom ha de deixar neta la seva àrea de treball abans de marxar. 
 S‟encarrega el servei de neteja de l‟institut. 
 Una persona de cada grup és el responsable de la neteja. 

Si es trenca qualsevol eina, què s'ha de fer? 
 Avisar al professor/a i lliurar-li. 
 Deixar-la al seu lloc, perquè els professors la trobin i l‟arreglin. 
 Llançar-la a les escombraries i agafar una altra. 
 Intentar d‟arreglar-la. 
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4.- English at Technologies 
Now is the moment that you have to demonstrate your skills in English at 
Technologies, but don't worry. It isn't difficult. 

If you need to cut thick pieces of wood, what are you going to use? 
 Handsaw 
 Hammer 
 Scissors 
 Screwdriver 

Which one of the following tools is not used to screw? 
 Adjustable spanner 
 Clamp 
 Screwdriver 
 Wrench 

Which kind of operation can you do with a drill? 
 Cut 
 Pierce 
 Saw 
 Screw 
 

L‟emplenament d‟aquesta enquesta per part de l‟alumnat ha sigut de caràcter totalment 
voluntari. En tot moment s‟ha informat a l‟alumnat de que el seu plantejament era per captar 
dades pel present Treball Fi de Màster d‟una forma totalment anònima i sense que comportés 
cap mena d‟avaluació, de manera que se‟l plantegessin amb una total tranquil·litat. Tanmateix 
se‟ls ha demanat que siguin molt sincers a les seves respostes, ja que aquestes havien 
d‟ajudar a reflectir la situació actual de forma que es poguessin prendre mesures per millorar en 
el futur, i se‟ls ha agraït la seva participació. 

A fi i efecte de no entorpir el desenvolupament de les classes per l‟emplenament d‟aquesta 
enquesta i per facilitar la seva resposta d‟una forma ràpida i senzilla, així com el posterior 
anàlisi de la informació obtinguda, s‟ha fet servir l‟eina de formulari de GoogleDocs. 

2.2.3.-  Resultats i valoració de l’enquesta a l’Alumnat. 

De la participació a l‟enquesta proposada a l‟alumnat s‟han obtingut un total de 232 

respostes distribuïdes segons els diferents cursos de la forma següent: 

Curs Nº de respostes 

1r 106 

2n 44 

3r 46 

4t 36 

Per explicar aquesta diferència en la quantitat de respostes obtingudes per a cada curs cal 

recordar que la participació a l‟enquesta era de caràcter voluntari. No obstant, la mostra es 

considera suficientment significativa com per poder analitzar les dades obtingudes d‟una forma 

objectiva. 

Com que l‟ús de l‟Aula de Tecnologia i del seu equipament es realitza al llarg de tots els 

cursos, es considera que els coneixements demanats a l‟enquesta han d‟estar assolits per tots 

el nivells. Es per això que les respostes s‟analitzaran de forma global. 
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Els resultats obtinguts pels diferents apartats són els següents: 

1.- Coneixements de les eines 

Coneixes el nom de totes les eines que has fet servir a l‟Aula de Tecnologia? 

 
 

Si parlem d‟una “raspa” estem parlant d‟un tipus de... 

 
Resposta Correcta: Llima 

Amb quina eina subjectaries una peça de fusta que has de trepar? 

 
Resposta correcta: Mordassa 

Quina operació es pot fer amb una clau de tipus Allen? 

 
Resposta correcta: Cargolar 

64%

36%

Sí

No

88%

8%
3% 1%

Llima

No sé quina eina és una "raspa"

Serra

Clau

67%

17%

4%

12%

Serjant

Mordassa

Alicates

Amb qualsevol de les anteriors

64%
2%

7%

27%

Cargolar

Tallar

Debastar

No sé que és una clau tipus "Allen"
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2.- Normes de Seguretat i Equips de Protecció 

Saps que són els Equips de Protecció Individual (EPI‟s)? 

  
 

Si la teva resposta ha sigut “Sí”, a continuació anomena dos d‟aquests equips /elements: 

Equips anomenats: Ulleres, guants, casc i “màscara”  

Coneixes les normes de seguretat per ser servir un cúter? 

  
La resposta adient era: “Sí” (ja que el seu ús requereix de mesures de seguretat) 

De quin color són els senyals que indiquen l‟obligació de fer servir Equips de Protecció? 

 
Resposta correcta: Blau 

 

 

  

10%

90%

Sí

No

42%

10%

48%

Sí

No

No fa falta cap mesura, 
només cal tenir molta cura.

26%

4%

29%

41% Blau

Verd

Groc

Vermell
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3.- Normes de l’Aula de Tecnologia 

Qui pot entrar al magatzem de l‟Aula de Tecnologia? 

 
 

Resposta Correcta: Qualsevol, però amb la prèvia autorització del professor/a. 

 

Qui és el responsable de la neteja de l‟Aula de Tecnologia? 

 
 

Resposta Correcta: Tothom ha de deixar neta la seva àrea de treball abans de marxar. 

 

Si es trenca qualsevol eina, què s‟ha de fer? 

 

Resposta correcta: Avisar al professor/a i lliurar-li. 

70%

24%

3% 3%

Qualsevol, però amb la prèvia autorització del 
professor/a.

Només el professor / la professora

Tothom pot entrar-hi

Només una persona de cada equip de treball

64%
1%

33%

2%

Tothom ha de deixar neta la seva àrea de 
treball abans de marxar.

El professor / La professora

Una persona de cada grup és el responsable 
de la neteja.

S'encarrega el servei de neteja de l'institut.

89%

1%
2% 8%

Avisar al professor/a i lliurar-li.

Deixar-la al seu lloc, perquè els professors la 
trobin i l'arreglin.

Llançar-la a les escombreries i agafar una 
altra.

Intentar d'arreglar-la.
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4.- English at Technologies 

If you need to cut thick pieces of wood, what are you going to use? 

 
Resposta correcta: Handsaw 

 
 
Which one of the following tools is not used to screw? 

 
Resposta correcta: Clamp 

 
Which kind of operation can you do with a drill? 

 

Resposta correcta: Pierce 

 

38%

30%

22%

10%

Handsaw

Scissors

Hammer

Screwdriver

35%

27%

21%

17%

Clamp

Screwdriver

Adjustable spanner

Wrench

37%

22%

28%

13%

Pierce

Saw

Cut

Screw
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Una vegada recollides i analitzades les dades es fan les següents valoracions entorn a 
cadascun dels quatre apartats: 

 Coneixement de les eines: 

 Es detecta clarament que més d‟un terç de l‟alumnat fa servir eines a l‟Aula 
de Tecnologia sense conèixer el seu nom, fet que mostra una clara falta de 
coneixements de les eines bàsiques. 

 Igualment es detecta que en més d‟un terç del casos no es sap seleccionar 
l‟eina correcta per fer una determinada operació, quan aquestes són 
similars. 

 Normes de Seguretat: 

 Sorprenentment es detecta que la immensa majoria de l‟alumnat quan se li 
pregunta directament afirma desconèixer que són els Equips de Protecció 
Individual (EPI‟s). 

 No es tenen clares o no es coneixen les normes de seguretat d‟eines 
elementals i potencialment perilloses. 

 No es coneix el codi de colors per la senyalització de segons quins tipus de 
circumstàncies o situacions potencialment perilloses. 

 Normes de l‟Aula de Tecnologia: 

 S‟observa que més d‟un terç de l‟alumnat desconeix o no te clares algunes 
de les normes bàsiques de funcionament de l‟Aula de Tecnologia. 

 English at Technologies 

 En aquest apartat es veu clarament que l‟alumnat te una gran manca de 
vocabulari bàsic tecnològic en llengua anglesa. 

 

Tots el problemes detectats, així com l‟anàlisi de les dades obtingudes són el punt de 
partida per desenvolupar diferents estratègies que permetin resoldre de la manera més eficaç 
possible aquestes carències o dificultats. 
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3.-  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

3.1.-  Objectius i competències 

El desenvolupament del present treball no es centra en cap curs ni cicle específic de l‟ESO, 
ja que es realitza entorn a l‟Aula de Tecnologia i les seves eines. És per això que els objectius 
didàctics que es vol que assoleixi l‟alumnat són transversals per a tota aquesta etapa 
educativa. 

Si prenem com a referència el Decret 143/2007, de 26 de Juny, pel qual s‟estableix 
l‟ordenació dels ensenyaments de l‟educació secundaria obligatòria, els objectius didàctics que 
es vol que assoleixi l‟alumnat en base als continguts i al desenvolupament del present treball, 
són els següents: 

 Classificar i descriure les diferents eines de l‟Aula de Tecnologia segons el seu ús o 
operació que realitzen. 

 Reconèixer i utilitzar correctament cadascuna de les eines. 

 Descriure les normes d‟ús, manteniment i seguretat de les diferents eines i aplicar-
les correctament. 

 Enumerar, descriure i aplicar correctament les normes de seguretat de cada eina. 

 Treballar d‟una forma autònoma, responsable i de qualitat, tot mostrant una actitud 
dialogant i de respecte en el treball en equip.  

 Descriure, les normes d‟ús, manteniment i seguretat de l‟Aula de Tecnologia. 

 Identificar i recordar el nom, les operacions i les normes bàsiques de les eines en 
anglès, així com la normativa de l‟Aula de Tecnologia. 

L‟assoliment de tots aquests objectius es treballarà d‟una forma transversal, ja que molts 
dels problemes detectats tenen un rerefons comú i que s‟han de treballar d‟una forma conjunta 
en la recerca de les seves solucions.  

Pel que fa a les competències que es treballen amb l‟alumnat  al llarg del desenvolupament 
del present treball són les següents: 

 Competència d‟autonomia i iniciativa personal: 
Mitjançant la utilització de les eines i els recursos de l‟Aula de Tecnologia d‟una 
forma responsable i coherent amb les normes amb llibertat i menor grau de 
dependència del docent. 

 Competència de coneixement i interacció amb el món físic: 
L‟alumnat treballarà en el coneixement i utilització de les diferents eines i 
equipaments de l‟Aula de Tecnologia anomenant-les correctament i fent un ús 
adient de cada una d‟elles. 

 Competència Social i ciutadana: 
Mitjançant el treball en equip així com la responsabilitat envers els companys i la 
seva relació amb els mateixos i amb el docent. Aquesta competència també es 
treballa a través de l‟ús responsable i compartit de les eines i els equipaments de 
l‟Aula de Tecnologia. 
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3.2.-  Normes de l’Aula de Tecnologia. 

Al començar a utilitzar un nou espai es imprescindible conèixer les normes per treballar 
d‟una forma correcta i eficaç. Es per això que aquestes Normes de l‟Aula de Tecnologia s‟han 
de tenir clares des del principi i han d‟estar constantment a la vista de tothom, perquè les pugui 
consultar en el cas de que sigui necessari o simplement per poder fer un recordatori a l‟alumnat 
davant de possibles situacions que es puguin donar dins de l‟aula. 

Com s‟ha indicat anteriorment, en aquest cas no es tenen clares algunes de les normes 
bàsiques de l‟aula de tecnologia. Això pot estar produït perquè aquestes es veuen com una part 
del contingut al 1r curs d‟ESO, però no són interioritzades per l‟alumnat. No obstant, és cert que 
en aquest cas les normes de seguretat es troben exposades a la vista de tothom, però passen 
desapercebudes per la gran majoria de l‟alumnat ja que no tenen un lloc destacat dins de l‟Aula 
de Tecnologia com es pot observar a les figures 1 i 2. 

 

 
Figura 1. Vista general de l‟Aula de Tecnologia 

 
Figura 2. Detall de la ubicació de les Normes de l‟Aula de Tecnologia 

Normes de 
l’Aula de 

Tecnologia 

Normes de 
l’Aula de 

Tecnologia 
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Aquestes normes es troben penjades a un taulell de suro darrera dels trepants de 

sobretaula i estan impreses a un full DIN-A4 sense cap mena d‟element que les faci destacar 

dins del seu entorn. Encara que aquesta normativa és vigent, clara i concisa (com es pot 

comprovar a la figura 3), es considera necessari fer una revisió de les mateixes, per si fa falta 

actualitzar-les i aprofitant aquesta circumstància redactar-les en català, castellà i anglès per 

fomentar el coneixement de totes tres llengües en l‟àmbit de la tecnologia. 

De la mateixa forma, es definirà tant un nou format, així com una ubicació més adient per 

donar-les-hi la importància que requereixen.  

 
Figura 3. Detall de les Normes de l‟Aula de Tecnologia 

Com a resultat de la revisió de la normativa i la seva adequació a l‟actualitat, s‟ha definit la 

següent normativa de l‟Aula de Tecnologia: 
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NORMES DE FUNCIONAMENT DE  

L’AULA DE TECNOLOGIA 

 
COMPORTAMENT A L’AULA 
 L‟alumnat no podrà entrar a l‟Aula de Tecnologia sense la presencia del docent 

corresponent i la seva prèvia autorització. A la finalització de la sessió, el docent serà 
l‟últim en sortir de l‟aula. 

 Cada alumne/a mantindrà el seu lloc de treball assignat al llarg del curs. 
 No es començarà cap activitat a l‟aula fins que així no ho indiqui el docent. 
 Les motxilles i els efectes personals no es poden tenir sobre les taules de treball. 
 Quan el treball sigui en grup, tots els membres que el componguin seran 

responsables de l‟actuació i la feina feta per cadascun d‟ells. 
 No està permès córrer ni jugar dins de l‟aula. 
 No està permès menjar a l‟aula. 
 
UTILITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT 
 No està permès l‟accés al Magatzem, excepte autorització prèvia del docent. 
 Cada grup és responsable de les eines i el material que l‟ha sigut assignat i fa servir 

d‟una forma correcta i adequada a la normativa. 
 Qualsevol tipus de desperfecte s‟ha de comunicar immediatament al docent. 
 Els desperfectes deguts a un mal ús seran responsabilitat de qui els hagi produït i la 

seva restitució serà al seu càrrec. 
 Es treballarà de forma que es generi el mínim residu possible. 
 No està permès fer servir una eina per a qualsevol altre utilitat que no sigui la seva. 
 En el cas d‟utilització de màquines eina no està permesa la presència de més de tres 

persones al seu voltant. 
 
ORDRE I NETEJA 
 Cada grup és responsable de la neteja del seu espai de treball. 
 Els residus generats hauran de ser desats als diferents llocs de recollida establerts. 
 A la finalització de cada sessió, un grup (per torns rotatius) serà el responsable de la 

neteja de l‟àrea comú de treball (banc de treball amb cargol i àrea de màquines eina). 
 Abans de deixar l‟aula cada grup s‟haurà d‟assegurar que la seva àrea de treball està 

neta i totes les eines recollides i col·locades al seu lloc corresponent. 
 Cada usuari d‟estris de pintura serà el responsable de deixar-los nets i recollits. 
 A la finalització de la sessió, si no hi ha altre classe a la mateixa aula, tothom ha de 

posar els tamborets a sobre de les taules. 
 
SEGURETAT 
 És obligatori utilitzar els equips de protecció individual (ulleres, guants, etc) en aquells 

casos que l‟ús de la màquina o l‟eina així ho requereixi. 
 Amb la utilització de màquines i determinades eines s‟ha de tenir especial cura amb 

les robes amples, s‟han de treure els anells i les polseres i s‟ha de recollir el cabell 
(quan aquest és llarg). 
 

 

Una vegada definida la nova normativa, aquesta s‟inclourà en un cartell independent en 

català, castellà i anglès. Aquest cartell tindrà una mida mínima de DIN-A3, sent més 

aconsellable la DIN-A2. La seva nova ubicació ha de ser un nou lloc privilegiat on quedi 

totalment visible, com ara és la primera paret al costat de la porta d‟entrada, on tothom ho ha 

de veure obligatòriament en entrar i en sortir de l‟Aula de Tecnologia.  
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3.3.-  Eines de l’Aula de Tecnologia 

Abans de realitzar qualsevol tipus d‟acció entorn a les eines de l‟Aula de Tecnologia, 
primerament s‟ha de conèixer la situació de partida. En d‟aquesta aula les eines manuals no es 
troben a la vista, ja que s‟emmagatzemen dins d‟antics calaixos per arxius (veure figures 4 i 5). 
Aquest tipus d‟emmagatzematge no és gaire adient pel manteniment i el control de les eines 
com es pot observar a la figura 6. 

 

 
Figura 4. Vista general calaixeres 

 
Figura 5. Detall dels calaixos 

 
Figura 6.  Emmagatzematge de serres d‟arquet 

El fet de que les eines estiguin en calaixos fa que l‟alumnat no col·loqui les eines d‟una 
forma adequada i molts cops tampoc les col·loquen al seu lloc, ja que com no es veuen dins 
dels calaixos, el docent no té forma de controlar d‟una manera ràpida i eficaç que cada eina 
està en bon estat i és al seu lloc corresponent. La majoria de vegades que les eines no es 
col·loquen correctament per part de l‟alumnat, no és a causa de la mala fe, sinó a que no es 
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presta atenció sobre el lloc correcte per a cada eina, encara que, com s‟ha pogut observar a la 
figura 5, cada calaix té una etiqueta antiga amb el nom de l‟eina corresponent escrit a mà. 

Com a primera mesura correctora, el que s‟ha fet ha estat etiquetar de nou tots els calaixos, 
però d‟una forma diferent, de manera que sigui més visual i intuïtiva la ubicació 
d‟emmagatzematge correcte per a cada tipus d‟eina. Amb aquest propòsit s‟han dissenyat 
noves etiquetes (veure figures 7 i 8) on es pot veure una imatge de l‟eina, així com el seu nom 
en tres idiomes (català, castellà i anglès), fomentant d‟aquesta manera l‟ordre de les eines, així 
com l‟aprenentatge d‟aquests tres idiomes en l‟àmbit de la tecnologia.  

 

 

 
SERJANT 

 
SARGENTO 

 
CLAMP 

Figura 7. Etiqueta eines calaixera antiga (mida real) 

 

 

 
SERRA 

D’ARQUET 

 
SIERRA DE 

ARCO 

 
HACKSAW 

 
Figura 8. Etiqueta eines calaixera nova (mida real) 

 
El resultat de la seva aplicació es pot observar a les figures  9 i 10 de la pàgina següent.  
 
 
 



  

 

 

Re-Organització i formació en l‟ús de l‟Aula de Tecnologia (72426) 
Juan Antonio Torres Ramírez 
  

Pàgina 20 de 53 
 

 

 

 
Figura 9. Vista general calaixeres amb la 

nova identificació 

 
Figura 10. Detall dels calaixos amb  

la nova identificació 

 
No obstant, aquesta és una solució provisional, ja que en el futur les eines s‟han de 

gestionar a l‟Aula de Tecnologia d‟una forma diferent. Però per a poder dissenyar una nova 
operativa de gestió d‟eines, a nivell organitzatiu (ordre a l‟aula), de manteniment (tracte que 
reben les eines) i de responsabilitat de l‟alumnat entorn al seu ús, primer hem de conèixer 
quina és la situació de partida, ja que ara només es fan servir les eines, sense cap control 
especial a l‟aula. És per això que en primer terme es decideix fer un inventari de les eines 
disponibles. 

 

3.3.1.-  Inventari de les eines disponibles. 

Com a primera dificultat, es troba que l‟alumnat no té al seu abast totes les eines que es fan 
servir per a la realització de tots els projectes, des de 1r a 4t de l‟ESO. És a dir, hi ha eines que 
es troben a l‟Aula de Tecnologia a l‟abast de tothom i n‟hi ha d‟altres que no. Aquesta seria una 
situació normal, on no fa falta que tot l‟alumnat tingui al seu abast totes les eines; aquelles 
eines especials han d‟estar guardades al magatzem. Però aquesta situació canvia quan entre 
les eines que no tenen a mà es troben eines bàsiques, com poden ser tornavisos, tisores o 
barrines. Això es degut a que com no hi ha un sistema de control efectiu de les eines i el 
nombre d‟aquestes moltes vegades és inferior al necessari, a vegades són els mateixos 
docents qui es “reserven” aquestes eines per poder treballar amb els seus grups, sense tenir 
en compte les necessitats de la resta de l‟equip docent. És per tots aquests motius que es 
necessari dissenyar una nova operativa en la gestió de les eines i formar a l‟alumnat i a tot 
l‟equip docent en la seva gestió. 

 
D‟aquesta forma, a l‟hora de realitzar l‟inventari,  en primer terme ens trobem amb les eines 

a l‟abast de l‟alumnat que es detallen a continuació: 
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Figura 11. Eines manuals a l‟abast de l‟alumnat (I) 

 

 
Figura 12. Eines manuals a l‟abast de l‟alumnat (II) 

 

EINES MANUALS 

Descripció Quantitat 

Escaire metàl·lic 7 

Goniòmetre (molt antics, mal estat) 2 

Regles metàl·liques (1 doblegada i 1 en mal estat) 4 

Maceta de niló 2 

Martell de pena (2 amb mànec casolà) 4 

Serjants 4 

Serjants de marqueteria 4 

Llima triangular 3 

Llima quadrada 4 

Llima de mitja canya 1 

Llima plana 3 
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EINES MANUALS 

Descripció Quantitat 

Raspa 4 

Enformador (diferents mides, sense esmolar) 9 

Serra d‟arquet (amb fulla) 5 

Serra d‟arquet (sense fulla) 10 

Fulla de serra d‟arquet 4 

Serra de marqueteria de 140 mm (sense fulla) 6 

Serra de marqueteria de 280 mm (sense fulla) 1 

Serra de marqueteria de 140 mm (inutilitzables) 7 

Serra de marqueteria de 280 mm (inutilitzables) 3 

Xerrac 1 

Alicates universals 1 

Mordassa 3 

Cargol de banc 5 

Tornavís Phillips #1 9 

Tornavís Phillips #2 6 

Tornavís mini punta plana 5 

Tornavís mini punta plana tija llarga 2 

Punxó 1 

Barrina 3 

Alicates pelacables 2 

Alicates de boca plana 2 

 

 
Figura 13. Emmotlladora  

 
Figura 14. Trepant de sobretaula 

 

      EINES ELÈCTRIQUES 

Descripció Quantitat 

Emmotlladora (figura 13) 1 

Trepant de sobretaula (figura 14) 

 1 sense portabroques 

 1 sense molla de retorn i sense fixar a la taula 

 Cap d‟ells disposa de protecció 

3 
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Per una altra banda es troben les eines que hi ha dins del magatzem de l‟Aula de 
Tecnologia, sent aquest el seu inventari: 

 
 

EINES MANUALS 

Descripció Quantitat 

Llima de mitja canya 4 

Llima plana 1 

Raspa 1 

Llimes mini (diferents tipus) 12 

Tornavís mini punta plana 4 

Tornavís mini punta plana tija llarga 6 

Barrina 6 

Peu de rei 2 

Alicates petits (diferents tipus) 4 

Alicates pelacables 2 

Tisores d‟electricista 1 

Tisores d‟oficina 6 

Fresa manual 3 

Gúbia 2 

Dessoldador 5 

Claus fixes (diferents mides) -- 

Claus Allen (diferents mides) -- 

 

 

EINES ELÈCTRIQUES 

Descripció Quantitat 

Soldador elèctric amb suport 8 

Pistola d‟adhesiu termofusible 12 

Pistola d‟adhesiu termofusible (per reparar) 4 

Serra elèctrica de vogir 2 

Trepant portàtil 2 

Plegadora de plàstics 1 

Torn CNC 1 

 
 
 

3.3.2.-  Eines necessàries pels diferents projectes. 

Arribats a aquest punt, el següent pas és fer un estudi de quines són les eines bàsiques que 
són necessàries que siguin a l‟abast de l‟alumnat per poder desenvolupar els projectes que 
habitualment es realitzen a aquest centre. Per això es realitza la següent anàlisi dels projectes 
en qüestió: 
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Projecte: Niu d‟ocell 

Curs: 1r d‟ESO 

 

Eines que es necessiten: 

 Manuals: 
 Regle d‟acer 
 Escaire 
 Serra de marqueteria 
 Serjant de marqueteria 
 Serjant 
 Serra d‟arquet 
 Raspa 
 Llima de mitja canya 
 Brotxa 
 Pinzell 

 Elèctriques: 
 Trepant de sobretaula 

 
 
 

Projecte: Làmpada de tauleta 

Curs: 2n d‟ESO 

 

Eines que es necessiten: 

 Manuals: 
 Regle d‟acer 
 Escaire 
 Serra de marqueteria 
 Serra d‟arquet 
 Serjant de marqueteria 
 Serjant 
 Raspa 
 Llima plana 
 Alicates universals 
 Alicates pelacables 
 Barrina 
 Tornavís 
 Clau fixa o clau anglesa petita 
 Martell de pena 
 Brotxa 
 Pinzell 

 Elèctriques: 
 Trepant de sobretaula 
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Projecte: Maqueta ascensor 

Curs: 3r d‟ESO 

 

Eines que es necessiten: 

 Manuals: 
 Regle d‟acer 
 Escaire 
 Serra de marqueteria 
 Serra d‟arquet 
 Serjant de marqueteria 
 Serjant 
 Raspa 
 Llima de mitja plana 
 Tornavís 
 Martell de pena 
 Maceta de niló 
 Barrina 
 Alicates universals 
 Alicates pelacables 
 Minillimes de cua de rata 
 Minillimes planes 
 Clau fixa o clau anglesa petita 
 Brotxa 
 

 Elèctriques: 
 Trepant de sobretaula 
 Soldador elèctric 

 
 
 

Projecte: Maqueta circuit elèctric habitatge 

Curs: 4t d‟ESO 

 

Eines que es necessiten: 

 Manuals: 
 Tornavís 
 Martell de pena 
 Alicates universals 
 Alicates pelacables 
 Barrina 
 

 Elèctriques: 
 Trepant de sobretaula 
 Soldador elèctric 
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De l‟anàlisi anterior es dedueix que la llista d‟eines manuals indispensables que l‟alumnat ha 
de tenir al seu abast per desenvolupar els projectes de tots els cursos de l‟ESO que 
habitualment es fan al centre són: 

 Regle d‟acer 
 Escaire 
 Serra de marqueteria 
 Serjant de marqueteria 
 Serjant 
 Serra d‟arquet 
 Raspa 
 Llima plana 
 Llima de mitja canya 
 Alicates universals 
 Alicates pelacables 
 Clau anglesa petita 
 Tisores d‟electricista 
 Tornavís 
 Barrina 
 Martell de pena 
 Maceta de niló 
 Brotxa 

La resta d‟eines necessàries poden estar sota el control del docent per proporcionar-les a 
l‟alumnat en el moment oportú. No cal a dir que per a la realització de tots aquests projectes 
també seran necessaris estris de dibuix, que haurà de portar el propi alumnat. 

 

3.3.3.-  Gestió de les eines a l’Aula de Tecnologia 

Una vegada definides les eines necessàries, ara s‟ha de determinar el millor sistema de 
gestió de les mateixes. El que està molt clar és que el sistema actual no funciona, ja que els 
diferents docents no poden controlar les eines que fan servir els seus alumnes, i el que acaben 
fent es guardant-se ells les eines que faran servir amb els seus grups. D‟aquesta forma, 
aquestes eines que es guarden, no les poden fer servir els altres grups dels altres docents, 
donant-se situacions on no hi ha eines per tothom o que les eines que es necessiten en 
determinats moments no estan disponibles. 

Davant d‟aquesta situació, s‟ha de definir un sistema d‟emmagatzematge i control de forma 
que totes les eines indispensables i necessàries estiguin sempre a l‟abast de l‟alumnat. És 
evident que l‟actual sistema d‟emmagatzematge de les eines als calaixos dels arxius no és el 
més adient, ja que al no estar les eines visibles, ningú es refia de que estiguin disponibles en el  
moment que es necessitin. És per això que, en primer terme, es proposa la col·locació d‟un 
panell amb totes les eines, com ja hi ha a moltes aules. Val a dir, però, que anteriorment al 
centre ja s‟havia treballat amb un panell de eines per a tothom, però el sistema no va funcionar, 
ja es feien servir totes les eines d‟una forma indiscriminada i ningú era responsable del seu 
manteniment i control, per la qual cosa aquesta solució es descarta d‟inici. 

Buscant possibles alternatives, es troba una solució que està funcionant a un centre de 
Lleida on és el propi alumnat qui porta les seves pròpies eines a l‟Aula de Tecnologia. La 
operativa consisteix en que cada alumne/a es va formant la seva pròpia caixa d‟eines, 
comprant progressivament aquestes eines bàsiques en funció de les necessitats que van 
sorgint al llarg del desenvolupament dels diferents projectes. D‟aquesta forma, es va treballant 
la pròpia responsabilitat de l‟alumnat envers al ús, manipulació i manteniment de les eines, ja 
que són de la seva propietat. També d‟aquesta manera, al finalitzar l‟ESO l‟alumnat disposa 
d‟una caixa d‟eines pròpies que pot fer servir a la seva vida quotidiana de forma que també a 
casa seva s‟apropi al món de la tecnologia, per exemple realitzant petites intervencions. No 
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obstant, aquest tipus de gestió, provoca altres circumstàncies, com ara que totes les caixes 
d‟eines de l‟alumnat han d‟estar emmagatzemades sota clau a algun espai de l‟Aula de 
Tecnologia, ja que l‟alumnat no pot estar portant des de casa seva les eines quan té classe de 
tecnologia i a més a més, com a docents no es pot tenir als alumnes amb eines al seu abast 
per tot l‟institut, amb el perill que això pot comportar. Aquesta circumstància pot ser viable en 
un institut on es tingui espai suficient per fer-ho, però en un centre com aquest amb 5 línies de 
1r i de 2n i 4 línies de 3r i de 4t aquesta solució és inviable. 

Tenint en compte que a l‟Aula de Tecnologia normalment es treballa amb grups desdoblats, 
per la qual cosa a un mateix grup hi haurà com a màxim entre 14 i 15 alumnes, llavors es pot 
plantejar una possibilitat diferent, com és l‟opció de realitzar petits panells d‟eines per a cada 
grup de treball. Aquesta alternativa ens permet que tots els grups de diferents cursos i amb 
diferents docents treballin amb les mateixes eines bàsiques indispensables, ja que d‟aquesta 
manera totes les eines es troben sempre visibles i és més fàcil controlar-les. 

L‟operativa de treball a implementar-se haurà de ser diferent, ja que serà necessari que 
cadascun d‟aquests panells estigui numerat i que totes les seves eines també es trobin 
numerades amb el mateix número que el panell. D‟aquesta forma el seu control serà molt més 
fàcil. De la mateixa forma que s‟ha fet amb anterioritat amb la identificació de totes les eines, 
les de cada panell també s‟identificaran en els tres idiomes (català, castellà i anglès) sobre el 
mateix panell al costat de cadascuna d‟elles. 

Per començar, serà necessari que cada docent assigni un determinat panell d‟eines a cada 
grup de treball per tot el curs. Aquest grup serà el responsable del seu panell a cada classe. 
Per a facilitar aquest control, s‟establirà l‟ús de la següent plantilla: 

 

FULL DE CONTROL DEL PANELL D’EINES Nº____ 

Data: _______ 

Curs:_______ 

Grup:_______ 

Hora: _______ 

 L‟estat del panell és correcte. 

 Incidències detectades (descriure): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Nom i signatura dels 
components del grup 

 
 
 

____________________ 

Data: _______ 

Curs:_______ 

Grup:_______ 

Hora: _______ 

 L‟estat del panell és correcte. 

 Incidències detectades (descriure): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Nom i signatura dels 
components del grup 

 
 
 

____________________ 

Nota: aquesta graella es repetirà fins omplir un full DIN-A4 
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Aquest document de control estarà sempre visible, penjat al costat de cadascun dels panells 
i a l‟abast de l‟alumnat així com del docent. 

Per establir aquest control, serà necessari que al començament de cada sessió, els 
components del grup comprovin que el panell assignat disposa de  totes les seves eines i que 
aquestes es troben en un estat correcte. En cas de detectar qualsevol tipus d„incidència, 
hauran de comprovar si aquesta ja ha estat reflectida en el document corresponent. Si no és 
així, hauran de comunicar-ho immediatament al professor/a de Tecnologia responsable de la 
sessió, per a tal de que prengui les mesures pertinents. 

De la mateixa forma, a la finalització de cadascuna de les sessions, els membres de cada 
grup hauran de recollir totes les eines utilitzades i col·locar-les al panell que els ha estat 
assignat. Una vegada fet això, hauran de comprovar que no falta cap eina i que totes elles es 
troben en perfecte estat pel seu ús per part del grup següent. Per certificar aquesta situació, 
tots els components del grup hauran de signar el full de control corresponent. 

A continuació, i abans d‟abandonar l‟Aula de Tecnologia, serà funció del docent fer una 
ràpida ullada a tots els panells per comprovar que tots ells estiguin complets i que tots els fulls 
de control han sigut omplerts d‟una forma adient. En cas de detectar-se qualsevol tipus 
d‟incidència a qualsevol panell o full de control, aquesta es comentarà immediatament amb els 
alumnes responsables del mateix. 

Per implementar aquesta nova utilització i gestió de les eines i els panells, serà necessària 
la redacció d‟una normativa de referència per l‟alumnat, que es pot concretar de la forma 
següent: 

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS PANELLS D’EINES 

 Cada grup de treball tindrà assignat un determinat panell d‟eines durant tot el curs i 
seran els responsables d‟ell. 

 Totes les eines de cada panell estan identificades amb el mateix número que el panell 
que les conté, per això sempre s‟hauran de posar al seu panell corresponent. 

 A l‟inici de cada sessió els components de cada grup hauran de comprovar que el 
panell té totes les eines al seu lloc i que aquestes es troben en bon estat de 
conservació. En cas de detectar qualsevol incidència al respecte, hauran d‟informar 
immediatament al seu professor/a. 

 Al final de cada classe, els components de cada grup hauran de deixar recollides 
totes les eines i hauran de signar un document certificant que totes les eines es 
troben al seu lloc i en un perfecte estat d‟us. De la mateixa forma, hauran 
d‟enregistrar a aquest document qualsevol possible incidència que hagi pogut succeir 
amb una determinada eina i comunicar-la immediatament al professor/a corresponent. 

 

  

Aquestes normes es trobaran penjades a l‟Aula de Tecnologia al costat de tots els panells 
d‟eines.   

Una vegada vistes les eines que fan falta per la realització de tots els projectes, es defineix 
la següent llista d‟eines que ha de tenir un panell per un grup, així com la seva valoració 
econòmica. 
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Imatge Descripció 
Quantitat 
per panell 

Preu 
unitari 

Cost Total 

 
Regle d‟acer 1 5,12 € 5,12 € 

 
Escaire 1 8,80 € 8,80 € 

 

Serra de marqueteria 1 16,80 € 16,80 € 

 
Serjant de marqueteria 2 5,86 € 11,72 € 

 
Serjant 2 9,45 € 18,90 € 

 
Serra d‟arquet 1 11,66 € 11,66 € 

 
Raspa 1 4,05 € 4,05 € 

 Llima plana 1 4,02 € 4,02 € 

 
Llima de mitja canya 1 4,05 € 4,05 € 

 
Alicates universals 1 1,95 € 1,95 € 

 

Alicates pelacables 1 2,50 € 2,50 € 

 
Clau anglesa petita 1 12,93 € 12,93 € 

 
Tisores d'electricista 1 7,74 € 7,74 € 

 Tornavís pla petit 1 1,55 € 1,55 € 

 Tornavís pla mitjà 1 1,15 € 1,15 € 

 Tornavís d'estrella petit 1 2,85 € 2,85 € 

 Tornavís d'estrella mitjà 1 3,75 € 3,75 € 

 Mini tornavís 1 2,09 € 2,09 € 

 Mini tornavís (tija llarga) 1 2,67 € 2,67 € 

 
Barrina 1 1,37 € 1,37 € 

 
Martell de pena 1 3,05 € 3,05 € 

 
Maceta de niló 1 8,95 € 8,95 € 

 Brotxa 1 0,49 € 0,49 € 

Cost total de les eines d’un panell: 138,16 € 

Amb aquestes eines manuals bàsiques es defineix una proposta de panell per a cada grup 
com es pot observar a la figures 15 i 16 de la pàgina següent.  
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Figura 15. Proposta de panell per a cada grup de treball 

 
Figura 16. Detalls de panell eines 
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Com s‟ha indicat anteriorment, les sessions que es desenvolupen a l‟Aula de Tecnologia es 
realitzen amb grups desdoblats, el que suposa que a l‟aula hi ha com a màxim entre 14 i 15 
alumnes, que es reparteixen com a màxim en 7 grups de forma que ningú treballi sol. Es per 
això que es necessitaran 7 panells, un per a cadascun dels grups que es constitueixen. Per 
veure si es possible el muntatge i preparació aquests panells, és necessari analitzar les eines 
disponibles i en cas de que sigui necessària, l‟adquisició d‟algunes eines noves valorar el cost 
econòmic que això representa. Es per això que es realitza el següent anàlisi: 

 

Quantitat 
per 

panell 

Quantitat 
total 

requerida 

Estoc 
disponible 

Eines per 
comprar 

Preu 
unitari 

Cost Total 

Regle d‟acer 1 7 2 5 5,12 € 25,60 € 

Escaire 1 7 7 0 8,80 € 0,00 € 

Serra de marqueteria 1 7 7 0 16,80 € 0,00 € 

Serjant de marqueteria 2 14 4 10 5,86 € 58,60 € 

Serjant 2 14 4 10 9,45 € 94,50 € 

Serra d‟arquet 1 7 7 0 11,66 € 0,00 € 

Raspa 1 7 5 2 4,05 € 8,10 € 

Llima plana 1 7 4 3 4,02 € 12,06 € 

Llima de mitja canya 1 7 5 2 4,05 € 8,10 € 

Alicates universals 1 7 1 6 1,95 € 11,70 € 

Alicates pelacables 1 7 4 3 2,50 € 7,50 € 

Clau anglesa petita 1 7 0 7 12,93 € 90,51 € 

Tisores d'electricista 1 7 1 6 7,74 € 46,44 € 

Tornavís pla petit 1 7 0 7 1,55 € 10,85 € 

Tornavís pla mitjà 1 7 0 7 1,15 € 8,05 € 

Tornavís d'estrella petit 1 7 9 0 2,85 € 0,00 € 

Tornavís d'estrella mitjà 1 7 6 1 3,75 € 3,75 € 

Mini tornavís 1 7 9 0 2,09 € 0,00 € 

Mini tornavís (tija llarga) 1 7 8 0 2,67 € 0,00 € 

Barrina 1 7 6 1 1,37 € 1,37 € 

Martell de pena 1 7 4 3 3,05 € 9,15 € 

Maceta de niló 1 7 2 5 8,95 € 44,75 € 

Brotxa 1 7 1 6 0,49 € 2,94 € 

Cost total de les eines necessàries que  
s’han de comprar per muntar els 7 panells: 

443,97 € 

El cost indicat anteriorment només fa referència a les eines que s‟haurien de comprar per 
poder completar 7 panells. Els costos de les fustes de suport i els materials addicionals no es 
tenen en compte perquè tots aquests materials ja es troben en l‟estoc del centre. Pel que fa 
referència a les hores de mà d‟obra per la realització dels panells, tampoc es consideren, ja que 
entrarien dintre de les hores de que disposen els docents per a la preparació de l‟assignatura. 
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Així que de la forma anteriorment exposada i amb un cost reduït, es pot realitzar un control 
més eficaç de les eines de l‟Aula de Tecnologia, i es corregeixen algunes de les deficiències 
detectades, com per exemple: 

 Desconeixement del nom de les eines que es fan servir: totes les eines d‟ús mes 
habitual es troben al panell identificades amb el seu nom en català, castellà i anglès. 

 Dependència del docent per fer servir les eines: cada grup disposa al seu abast de 
totes les eines bàsiques necessàries per desenvolupar els projectes més habituals de 
l‟Aula de Tecnologia. 

 Ordre en el emmagatzemament de les eines: cada eina té el seu lloc específic i 
sempre està a la vista de tothom. 

 Manca d‟eines per tots els grups: tots els grups dels diferents cursos treballen amb 
les mateixes eines. D‟aquesta forma, el docent no ha de preocupar-se de guardar 
eines per a cadascun del seus grups. 

De la mateixa manera, el treball d‟aquesta forma ens permet que l‟alumnat desenvolupi les 
competències d‟autonomia i iniciativa personal, ja que té totes les eines al seu abast i no depèn 
de ningú. Igualment desenvolupa la competència social i ciutadana mitjançant el treball en 
equip i compartint la responsabilitat amb els seus companys respecte l‟ús i manipulació de les 
eines de l‟Aula de Tecnologia. 

3.4.-  Magatzem de l’Aula de Tecnologia 

Un altre problema important ja comentat és l‟ordre dins del magatzem de l‟Aula de 
Tecnologia. Aquest es troba molt desendreçat i gran part del material està fora del seu lloc, o 
simplement no té lloc on guardar-se. Igualment, tot el material que hi ha dins de les calaixeres 
es troba mesclat i/o sense classificar. Molts dels calaixos es troben sense etiquetes i els que 
estan identificats a la majoria de les ocasions no es correspon el seu etiquetatge amb el seu 
contingut (figura 17). Amb el temps, també s‟han anat acumulant restes de materials que s‟han 
fet servir però que després mai ningú ha classificat ni guardat. 

 
Figura 17. Calaixos amb material fungible del magatzem 
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Aquesta circumstancia sovint provoca una pèrdua de temps molt gran per part del docent 
quan ha de preparar els materials per a la realització d‟un projecte o una pràctica a l‟Aula de 
Tecnologia, ja que mai sap exactament el material del que disposa i on es troba. Encara és 
més greu quan, per a qualsevol circumstància, de sobte es necessita a l‟Aula de Tecnologia un 
material per continuar amb el projecte i es va a cercar al magatzem i no es troba i s‟ha de 
canviar d‟activitat fins a la següent sessió. En ambdós casos la solució més ràpida es comprar 
el material que es necessita. No obstant, en moltes ocasions, posteriorment i amb més temps, 
s‟ha detectat que d‟aquell material ja es disposava al magatzem. 

Es cert que a aquesta situació no s‟hi arriba d‟un dia a un altre, però el que també és cert és 
que si no es manté un ordre, la situació es va deteriorant constantment. Aquesta circumstància 
també s‟ha vist afavorida per la inestabilitat dels docents dintre del Departament de Tecnologia. 
Per tot això, és bàsic que el magatzem es trobi ben organitzat, que els materials estiguin al seu 
lloc i correctament identificats i, a més a més, s‟ha de limitar al màxim l‟accés d‟alumnat a 
aquesta àrea. 

3.4.1.-  Inventari del magatzem de l’Aula de Tecnologia 

Per a reconduir aquesta situació, com a primera mesura, s‟ha decidit fer una neteja del 
magatzem, llançant a les escombraries tot allò que s‟ha anat acumulant sense sentit al llarg 
dels anys. En segon lloc, s‟ha tret fora de la seva ubicació tot el material fungible i s‟ha fet un 
inventari. Cal a dir que el propòsit d‟aquest inventari no era quantitatiu, sinó qualitatiu. És a dir, 
és més important conèixer quins són tots els diferents materials fungibles de que es disposa i 
saber on es troben emmagatzemats, serà feina del docent conèixer si té suficient material 
abans de començar un projecte o pràctica. 

Per fer aquest inventari, s‟han etiquetat tots els calaixos, així com tots els armaris amb un 
número (com si es tractés d‟una ubicació), per així poder realitzar un llistat identificant els 
materials, així com el lloc on es troben. L‟inventari resultant ha estat el següent: 

 

 Inventari calaixos 
 

Calaixera sobre el banc de treball 

Calaix Nº Contingut 

1 Rodes de goma Ø44, Ø51 

2 
Rodes de goma Ø55, Ø61 
Rodes de fusta Ø40 
Hèlix plàstic 2 pales Ø155 

3 
Politges de diferents diàmetres 
Rodes de plàstic Ø30 

4 
Corretges de goma 
Cremalleres de plàstic 
Junta Tòrica Goma 47x39x4,5 

5 Abraçadores de diferents mides 

6 Engranatges rectes. Dents: 45, 30, 18, 15, 12 

7 
Engranatges rectes. Dents: 58, 38 
Engranatges cònics. Dents: 20 
Bis sense fi 

8 

Engranatges rectes. Dents: 18,13 
Engranatges de corona. Dents: 15 
Rodes de goma Ø21 
Cremalleres de plàstic petites 
Motor elèctric 3V 
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Calaixera sobre el banc de treball 

Calaix Nº Contingut 

Junta goma plana 16x4x4,5 
Tambor maqueta ascensor 

9 
Cable elèctric 
Cables amb connectors de bananes 
Cables amb connectors de pinces de cocodril 

10 Recanvis Kit motor reductor 

11 
Mascles i femelles de Roscar 
Manetes de roscar 

12 
Acobladors eixos. 
Frontisses petites 
Abraçadora cremallera 20-32 

13 
Puntes de diferents mides (1) 
Escaires metàl·lics de diferents mides 

14 Puntes de diferents mides (2) 

15 Claus de Ganxo i bagues 

16 Cargols per fusta (1) (diferents mides) 

17 Cargols per fusta (2) (diferents mides) 

18 Cargols mètric (1) (diferents mides) 

19 Cargols mètric (2) (diferents mides) 

20 
Femelles mètric 
Volanderes 

21 Peces Mecano 

22 

Bombetes i Portabombetes 
Micro interruptors 
Xinxetes 
Terminals elèctrics femella 
Reblons 
Finals de cursa, LED‟s i Resistències per maqueta de l‟ascensor 

23 Puntes de diferents mides (3) 

24 Puntes de diferents mides (4) 

25 Grapes 

26 Materials de soldadura de coure 

27 

Pinzells i brotxes 
Raspall de pues metàl·liques 
Espàtules 
Vareta roscada M4 

28 
Tornavisos plans petits 
Alicates pelacables 
Barrines 

29 
Tornavisos plans 
Tornavisos estrella 

30 

Alicates diversos 
Tisores 
Freses manuals 
Punxó 

31 Material divers 

32 
Recanvis serres (d‟arquet, de marqueteria i de vogir) 
Accessoris Dremmel 

33 Dessoldadors 

34 Peu de rei 
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Calaixera sobre el banc de treball 

Calaix Nº Contingut 

Escaires 

35 
Broques de diferents mides 
Clau portabroques trepant 

36 Regletes 

37 

Claus fixes 
Claus Allen 
Cúters 
Mini llimes 

38 Resistències 

39  43 Material divers 

 
 

 Inventari Armaris 
 

Armari sota el banc de treball dels calaixos 

Nº Contingut 

44 

Elements del simulador elèctric: 

 Portalàmpada  9 unitats 

 Brunzidor  8 unitats 

 Polsador (Normalment Obert)  10 unitats 

 Commutador Inversor 9 unitats 

 Commutador 2 posicions 20 unitats 

 Portapiles 10 unitats 

 Interruptor 10 unitats 

 Polsador (Normalment Tancat) 3 unitats 

 Motor 12V 10 unitats 

 Bases per muntatge 22 unitats 

 Cables de connexió 

45 

Oscil·loscopi 1 unitat 
Sistema de transmissió de politges 4 unitats 
Sistema de transmissió per engranatges rectes 4 unitats 
Sist. de trans. per engranatge recte intermedi 2 unitats 
Sistema de transmissió per cadena 2 unitats 
Jocs de peces de fusta 1 unitat 

 

Armari amb vitrina 

Nº Contingut 

46 Material elèctric 

47 

Material de soldadura: 

 Soldadors elèctrics amb suport 

 Suports de recanvi 

 Puntes soldador de recanvi 

 Estany 

 Decapant 

48 
Pistoles d‟adhesiu termofusible 
Recanvis d‟adhesiu termofusible 
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Armari de fusta 

Nº Contingut 

49 

Paper d‟alumini 
Cordill 
Material de costura 
Filferro 
Paper de vidre 
Cola blanca 
Caixes per preparar materials per l‟Aula de Tecnologia 
Fil de coure 
Kits motor reductor 
Bombetes 220V 
Cinta aïllant 
Fulles recanvi serra d‟arquet 
Llimes 
Cable 
Material de neteja 

 

3.4.2.-  Ordre del magatzem de l’Aula de Tecnologia. 

Al mateix temps que s‟ha estat realitzant l‟inventari del material i les eines del magatzem de 
l‟Aula de Tecnologia, s‟ha aprofitat per organitzar-los i ordenar-los segons els diferents tipus. 
També s‟han etiquetat els diferents calaixos i armaris tot indicant quin és el contingut que hi ha 
dintre de tots ells, com es pot comprovar a les figures 18-21: 

 
Figura 18. Vista dels calaixos etiquetats amb numeració i descripció del seu 

contingut. També es pot observar el llistat amb tots els materials i la seva 
corresponent ubicació. 
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Figura 19. Detalls de l‟etiquetatge dels armaris amb la descripció del seu contingut 

 
Figura 20. Comparació de l‟abans i el després de l‟inventari i l‟organització (I) 

 
Figura 21. Comparació de l‟abans i el després de l‟inventari i l‟organització (II) 

Amb aquesta actuació, s‟ha reduït molt el temps que s‟ha utilitzar per localitzar qualsevol 
tipus de material fungible que hagi en estoc. De la mateixa forma, s‟estalvia temps i diners en el 
moment que fa falta alguna solució de forma improvisada a l‟Aula de Tecnologia, ja que 
ràpidament es pot veure tot el material del que es disposa, evitant d‟aquesta forma aturar certes 
activitats a l‟aula i la compra d‟elements que ja estaven en estoc. 

Per altra banda, aquesta ordenació i inventari ha permès conèixer la quantitat exacta 
d‟elements disponibles dels jocs de simulació elèctrics, així com el número i els diferents tipus 
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de maquetes que hi ha per poder fer-les servir a l‟exposició de la transmissió del moviment 
d‟acord amb el currículum de 3r d‟ESO. 

De la mateixa manera, per recordar una de les normes de l‟Aula de Tecnologia s‟ha fixat un 
cartell (en català, castellà i anglès) a la porta del magatzem indicant que només pot entrar el 
personal autoritzat (veure figura 22). Igualment s‟ha ficat un cartell a dins del magatzem 
demanant que es mantingui l‟ordre actual (veure figura 23). 

 
Figura 22. Accés restringit al magatzem 

 
Figura 23. Mantenir l‟ordre al magatzem 

3.5.-  Normes d’ús i seguretat de les eines. 

Tan de l‟observació realitzada com de la informació obtinguda a través de l‟enquesta a 
l‟alumnat s‟ha detectat que els coneixements en quant a la utilització de les eines i molt 
especialment respecte als Equips de Protecció Personal (EPI‟s), és limitat (cal recordar en 
aquest punt que un 90% de l‟alumnat reconeix no saber que són els EPI‟s).  

 
Encara que aquests continguts es comencen a veure a partir de 1r d‟ESO, queda palès que 

aquests no han sigut assimilats per gran part de l‟alumnat. Per això és necessari realitzar algun 
tipus de activitat formativa per tal de traspassar aquest coneixements a l‟alumnat. 

3.5.1.-  Senyalització de seguretat. 

En primer terme, abans de continuar avançant és necessari conèixer els codis de color de la 
senyalització de seguretat així com les senyals més habituals que es poden trobar a l‟hora de 
fer servir les diferents eines i equipaments de l‟Aula de Tecnologia. Per això, es considera 
necessari el disseny d‟un full formatiu on s‟expliquen les característiques d‟aquest tipus de 
senyalització i, a més a més, es recullen aquestes senyals més habituals. 

3.5.2.-  Equips de Protecció Individual (EPI’s). 

De la mateixa manera que al punt anterior, per fer un ús adequat i correcte de les eines a 
l‟Aula de Tecnologia i treballar d‟una forma segura, es necessari conèixer els principals Equips 
de Protecció Individual (EPI‟s) d‟utilització més comú. Per això és necessari reforçar els 
continguts rebuts a 1r d‟ESO. Per aquest motiu en el full informatiu indicat al punt anterior 
també s‟inclouen aquests equips, juntament amb la senyalització que obliga a la seva 
utilització. 

3.5.3.-  Fitxa formativa de seguretat. 

A continuació es mostra la fitxa formativa indicada al dos punts anteriors. 
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FITXA FORMATIVA DE SEGURETAT 
 

Per treballar d‟una forma segura, és molt important conèixer tots els riscos als que s‟està 
exposat quan es desenvolupa qualsevol tipus de tasca. Per identificar aquestes situacions de 
riscs així com les possibles prohibicions, advertiments o situacions de seguretat es fa servir la 
senyalització. Aquesta es troba normalitzada a través d‟uns codis de color (color de fons de la 
senyal i el seu respectiu color de lletres o símbols) que indiquen totes aquestes possibles 
situacions i el seu significat es troba recollit a la següent taula: 

 

COLOR SIGNIFICAT UTILITZACIÓ 

VERMELL 

Senyal de prohibició Comportaments perillosos 

Perill – Alarma 
Aturada, dispositius de desconnexió 
d‟emergència. Evacuació 

Material i equips de lluita 
contra incendis 

Identificació i localització 

GROC Senyal d‟advertiment  Atenció, precaució o verificació. 

BLAU Senyal d‟obligació 
Comportament o acció específica. 
Obligació de fer servir un equip de 
protecció personal. 

VERD 
Senyal de salvament o 

d‟auxili 
Portes, sortides, passatges, material, lloc 
de salvament o de socors 

Situació de seguretat Tornada a la normalitat 

 
Els senyals més habituals que ens podem trobar a l‟Aula de Tecnologia són els següents: 

 

Prohibit 
passar 

 

Perill 
elèctric 

 

Sortida  
d‟emergència 

 

Obligació de 
portar ulleres 
protectores 

 

Obligació de 
portar guants 

 

Obligació de 
portar 
mascareta 

 
Els Equips de Protecció Individual (EPI‟s) de ús més habitual a l‟Aula de Tecnologia són els 

següents: 

 

Ulleres de seguretat: 
Per evitar que entrin al ulls petites partícules o esquitxades projectades 
per la utilització de determinades eines o materials. 

 

Guants de cuir: 
Per evitar talls a les mans per la manipulació de determinades eines o 
materials. També per evitar cremades per la manipulació d‟eines o 
objectes calents. 

 

Mascareta: 
Per evitar la inhalació de la pols produïda per l‟ús de diferents eines o els 
vapors nocius que emeten determinats productes. 

De tots aquests equips existeixen de diferents tipus, en funció del riscs que han d‟evitar. 
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Una ampliació de l‟anterior fitxa de seguretat es penjarà a l‟Aula de Tecnologia, de forma 
que aquests coneixements entorn a la normativa de seguretat estiguin sempre visibles en tot 
moment i siguin un punt de referència davant de qualsevol tipus de dubte. 

De la mateixa forma, aquesta fitxa formativa de seguretat serà lliurada a tot l‟alumnat de 
l‟ESO, de forma que la puguin estudiar per assolir els coneixements bàsics entorn a la 
normativa de seguretat i l‟ús dels Equips de Protecció Individual (EPI‟s) a l‟Aula de Tecnologia. 

3.5.4.-  Aplicació de la normativa de seguretat. 

S‟ha observat que a l‟Aula de Tecnologia no existeix cap senyalització entorn a la necessitat 
d‟equipar-se amb Equips de Protecció Individual quan es fan servir les eines elèctriques que es 
troben a l‟abast de l‟alumnat i el seu ús requereix d‟aquest tipus de proteccions. Encara que els 
docents sempre tenen cura de que aquestes es facin servir, és obligatori que les mesures de 
seguretat es trobin indicades mitjançant els senyals oportuns. Aquests són els següents: 

Emmotlladora: 

 
 

 

Obligació de portar guants 

Trepant de sobretaula: 

 

 

Obligació de portar ulleres protectores 

  
Per facilitar la utilització per part de l‟alumnat d‟aquests Equips de Protecció Individual 

aquests es col·locaran al costat de cadascuna de les eines on es requereixen. 

3.5.5.-  Fitxa d’eina. 

A fi de que l‟alumnat sigui capaç d‟identificar i demanar pel seu nom les eines d‟us més 
habitual a l‟Aula de Tecnologia, així com de conèixer les seves principals característiques i com 
utilitzar-les d‟una forma correcta, s‟ha decidit fer una fitxa per a cadascuna d‟aquestes eines. 
Aquestes  fitxes porten una imatge de l‟eina en qüestió i indiquen el seu nom i la família d‟eines 
a la qual pertanyen. Igualment recullen les normes de seguretat que s‟han de complir pel seu 
correcte ús, així com les normes de conservació amb la finalitat de que aquestes no es facin 
malbé. 

Aquestes fitxes es troben redactades en català, castellà i anglès, de forma que s‟introdueix 
el llenguatge tecnològic en tots tres idiomes. Amb elles es pretén que l‟alumnat conegui, pugui 
corregir o assolir coneixements bàsics relatius a les mateixes. Aquestes fitxes es penjaran com 
un arxiu dins de la web del centre de forma que tot l‟alumnat les pugui descarregar per 
consultar-les. De la mateixa forma es penjaran per tota l‟Aula de Tecnologia de manera que 
estiguin sempre visibles, perquè davant de qualsevol dubte es puguin consultar al moment. 
Aquesta visibilitat constant a l‟aula també ajudarà a que aquests coneixements s‟assoleixin 
amb més facilitat. 

A continuació es mostra un exemple d‟aquest tipus de fitxa: 
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FITXA D’EINA 

 

 NOM 
CLASIFICACIÓ SEGONS  

FAMILIA D’EINES 

 BARRINA Eina de perforació 

 BARRENA Herramienta de perforación 

 GIMLET Drilling tool 

 

Funció: 
S‟utilitza per foradar fusta o altres materials tous i per 
iniciar el roscatge de visos. 

Normes d’ús: 

 S‟utilitza per perforar fusta o materials tous. 

 També es pot utilitzar per iniciar el roscatge de visos. 

 El sentit de gir ha de ser el de les agulles del rellotge 
en perforar i en sentit contrari en retirar-la. 

Normes de seguretat: 

 La unió de la tija amb el mànec ha de ser sòlida, sinó 
és així, pot provocar lesions a la mà. 

 La punta està afilada, per tant cal anar en compte 
amb el seu ús. 

Normes de conservació: 

 No s‟ha de fer servir amb materials durs com metalls 
o ceràmica. 

 

Función: 

Se utiliza para agujerear madera u otros materiales 
blandos y para iniciar el roscado de tornillos. 

Normas de uso: 

 Se utiliza para perforar madera o materiales blandos. 

 También se puede utilizar para iniciar el roscado de 
tornillos. 

 El sentido de giro será el de las agujas del reloj en 
perforar y en sentido contrario en retirarla. 

Normas de seguridad: 

 La unión del tallo con el mango debe ser sólida, sino 
es así, puede provocar lesiones en la mano. 

 La punta está afilada, por lo tanto hay que tener 
cuidado con su uso. 

 

Normas de conservación: 

 No utilizar con materiales duros como metales o 
cerámica. 

 
 
Function: 
It is used for boring wood or other soft materials and to 
initiate threading screws. 
 
Rules of Use: 

 Used for drilling in wood or soft materials. 

 You can also use to start tapping screws. 

 The direction of rotation will be the clockwise to drill 
and in the opposite direction to withdraw it. 

 
 
Safety Standards: 

 The union of the stem with the handle must be 
strong, but so can cause hand injuries. 

 The tip is sharp, so be careful with its use. 
 

 
Conservation Standards: 

 Do not use with hard materials like metals or 
ceramics. 
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3.6.-  Control de Qualitat i Coavaluació. 

Un altre dels problemes detectats a l‟Aula de Tecnologia,  ha sigut la manca de qualitat en la 
realització dels projectes  i que aquesta circumstància moltes vegades es detecta en fases molt 
avançades del mateix, provocant que s‟hagi de tornar enrere o que el resultat final del projecte 
sigui deficient. 

Per tractar de millorar en aquest aspecte s‟ha de treballar d‟alguna forma que permeti 
conèixer des de les primeres fases del projecte que s‟està treballant d‟una manera correcta. 
Aquesta metodologia consisteix en realitzar verificacions de qualitat de les peces intermèdies, 
comprovant que la seva fabricació ha estat fidel respecte al plànol inicial que s‟ha pres de 
referència, similar a com es faria en un procés productiu real a qualsevol indústria. La 
verificació la podria fer el docent, però aquesta feina li suposaria massa temps que, per altra 
banda, seria més profitós que el fes servir pel recolzament actiu de l‟alumnat a l‟Aula de 
Tecnologia. A més a més d‟aquesta raó, es considera més interessant que sigui el mateix 
alumnat qui faci el control de qualitat de les peces fabricades pels seus companys. D‟aquesta 
manera tothom assoleixen competències pel que fa a la mesura i comprovació de peces i 
assoleix una responsabilitat respecte el resultat de la feina desenvolupada pels seus 
companys. Aquesta verificació el docent també la pot considerar com un element de 
coavaluació, fent saber als alumnes que de la qualificació final dels seus projectes a l‟Aula de 
Tecnologia una part, un 10% per exemple, es correspondrà a la verificació que han fet sobre 
les peces dels altres companys. 

Per desenvolupar aquesta tasca s‟estableix una relació entre els diferents equips, de 
manera que cadascun d‟ells és responsable de verificar les peces d‟un altre, però aquesta 
relació no és recíproca, sinó que és en cadena, de forma que cap grup hagi de verificar les 
peces del grup que verifica les que ells han fabricat. 

El resultat d‟aquesta verificació s‟haurà de recollir en una fulla per cadascuna de les peces 
de que consti el projecte, de forma que es detallin les mesures realitzades, així com les 
decisions preses en torn a la peça en qüestió. A la pàgina següent es troba la plantilla d‟aquest 
full de verificació. 

Perquè cada grup pugui començar el muntatge del seu projecte, haurà de tenir aprovades, 
en termes de verificació, cadascuna de les peces del conjunt. Els fulls que recullin la verificació 
de totes aquestes peces (incloses aquelles possibles verificacions que no hagin donat com a 
resultat la aprovació de la peça) hauran d‟estar sempre disponibles per a la consulta del docent 
en qualsevol moment. També serà obligatòria la seva incorporació en el dossier final del 
projecte. 

 
Amb la realització d‟aquesta activitat de verificació i coavaluació es desenvolupen les  

competències social i d‟autonomia i iniciativa personal, ja que al verificar peces d‟altres 
companys poden sorgir petites diferencies o discrepàncies que també hauran d‟aprendre a 
resoldre entre ells mateixos.  De la mateixa manera, les decisions que l‟alumnat pren sobre la 
qualitat de les peces dels companys sense la intervenció del docent estan influint d‟una forma 
decisiva sobre el resultat que s‟obtindrà al final del projecte. 

L‟aplicació d‟aquesta metodologia s‟haurà de realitzar prèvia formació i d‟acord al nivell de 
l‟alumnat. Al principi d‟aquesta activitat, serà necessària molta supervisió per part del docent, 
fins que el propi alumnat pugui treballar d‟una forma autònoma. 
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FITXA DE VERIFICACIÓ DE PEÇA Data: 

Grup Verificat (Noms) 

 
 

 

 

 

Grup verificador (Noms) 

 
 

 

 

 

Nom de la peça a verificar: 

Per realitzar la verificació de la peça és imprescindible que el grup verificat lliuri al 
grup verificador el plànol que ha fet servir per a la fabricació de la peça en qüestió. 

VERIFICACIONS A REALITZAR 

Dimensions (longituds, angles, radis i diàmetres) Perpendicularitats 

Valor Nominal Valor Real Dif. detectada  Correctes. 
 Incorrectes. Detallar a 

observacions. 
   

   

   
Vores 

   

    Correctes. 
 Incorrectes. Detallar a 

observacions. 
   

   

   
Acabat general 

   

    Correcte. 
 Incorrectes. Detallar a 

observacions. 
   

   

Observacions: 

 

 

 

 

 

Resultat de la verificació 

Grup verificador 
 La peça es correcta1. 
 La peça s‟ha de modificar i tornar a verificar. 
 S‟ha de repetir la peça 
 La ha de revisar el professor/a 
 
Signatures: 

Grup verificat 
 Conforme 
 Disconforme, decideix el 

professor/a 
 

 
Signatures: 

1
Nota: Encara que una peça presenti desviacions, es considerarà correcta quan aquestes són 

petites i no afecten significativament al resultat final del projecte 
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3.7.-  Control diari de la feina desenvolupada. 

Segons l‟observació realitzada a l‟Aula de Tecnologia, el temps de dedicació a l‟execució de 
projectes és massa gran respecte a la seva planificació inicial. S‟ha detectat que l‟alumnat no 
avança tot el que deuria a les sessions que es desenvolupen a aquesta aula per la realització 
dels projectes i aquests s‟eternitzen d‟una forma innecessària i poc productiva. Aquest 
problema es podria analitzar des de diferents perspectives, com ara són les següents: 

 Falta de coneixements i habilitats de l‟alumnat. 

 Impossibilitat per part del docent d‟assistir a tothom al mateix temps. 

 Manca d‟interès per l‟execució del projecte per part de alumnat. 

 Falta de planificació per conèixer sessió a sessió el que s‟ha de fer. 

Qualsevol de les raons exposades anteriorment podrien ser la causa original d‟aquesta 
circumstància, però hi ha un senyal molt significatiu que ens condueix a determinar quina és 
veritablement la causa d‟aquests retards. Aquest senyal és la data en la que el projecte ha 
d‟estar finalitzat perquè serà avaluat.  

Quan la data d‟avaluació està molt pròxima, és quan en molts casos es detecten les preses i 
l‟interès sobtat per aprendre aquelles tècniques o adquirir els coneixements necessaris per 
l‟execució del projecte, quan abans mai s‟havia fet cap tipus de consulta al respecte dels 
dubtes o carències que es tenien, i han anat passant les classes sense realitzar cap tipus 
d‟avanç significatiu. Resulta molt il·lustratiu veure com en tres o quatre sessions l‟alumnat és 
capaç de desenvolupar una feina que no ha fet al llarg dels mesos anteriors. Es a dir, ens 
trobem amb projectes que s‟han començat al mes de Novembre i s‟han acabat al més d‟Abril, 
però en els que veritablement la feina efectiva s‟ha realitzat en les darreres sessions. 

És per això que, per esmenar aquesta circumstància, és necessària algun tipus d‟acció al 
respecte. Entre aquestes es podrien considerar accions tals com planificar sessió a sessió allò 
que ha de fer l‟alumnat, amb el risc d‟establir uns marges molts rígids que podrien ocasionar 
dificultats en el desenvolupament de les sessions i en l‟atenció als diferents ritmes de l‟alumnat. 
D‟altra banda, també es podria establir una data d‟avaluació intermèdia, però aquesta 
possiblement el que ens provocaria seria tenir un altre esprint intermedi per assolir aquesta fita, 
per després tornar a la relaxació.  

Com el que es busca és del desenvolupament continu i efectiu de les diferents tasques del 
projecte, el que es proposa és establir un número de hores límit per a cada projecte (amb la 
flexibilitat suficient per atendre a la diversitat) i que l‟alumnat sigui molt conscient d‟aquesta 
limitació des del moment inicial. Però amb només això potser no seria suficient. Llavors el que 
es proposa és que siguin ells qui vagin controlant la seva evolució d‟una forma molt simple, 
com és la d‟enregistrar a cada sessió la tasca desenvolupada, a forma d‟un diari de realització 
d‟execució del projecte. Aquí, l‟alumnat anotaria a l‟acabament de cada sessió la feina feta per 
cadascun dels components del grup, així com les possibles incidències detectades. Aquest 
document quedaria sempre en possessió del docent, per d‟aquesta manera poder controlar la 
tasca realitzada per cadascun dels grups i de forma que l‟alumnat tingui la percepció de que la 
seva feina diària és controlada i avaluada. 

Aquest control es podria fer en format paper a partir de la plantilla proposada a continuació, 
o en format digital però de forma que el docent rebi aquesta informació després de cadascuna 
de les sessions. 
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DIARI D’EXECUCIÓ DE PROJECTE 

Projecte: 

Curs: ____ 
Grup: ____ 

Components de l’equip: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Data1 Registre de l’activitat realitzada2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Al finalitzar cada sessió de treball a l‟Aula de Tecnologia s‟haurà introduir un nou registre a la taula. 

2 
A aquest apartat s‟hauran d‟enregistrar les operacions i els avenços realitzats, així com les incidències 
detectades i les eines que s‟han fet servir. 
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3.8.-  Sessions formatives – Mini Unitat Didàctica. 

Per poder aplicar amb èxit totes les modificacions i millores entorn a la re-organització i formació sobre l‟Aula de Tecnologia recollides al present treball, 
és necessari realitzar unes sessions formatives amb l‟alumnat, de forma que conegui quins són aquests canvis de gestió en les tasques que s‟han de 
desenvolupar en aquest entorn. És amb aquesta finalitat que es programa la següent mini unitat didàctica de dues sessions que s‟haurà de desenvolupar a 
tots els nivells de l‟ESO a l‟iniciar el curs i abans de començar a treballar a l‟Aula de Tecnologia. És per això que, aquesta programació queda com es 
detalla a continuació: 

TÍTOL: Re-organització i formació en l’ús de l’Aula de Tecnologia. 

Càrrega 

Lectiva 
Període Justificació 

de la Unitat 

Els canvis organitzatius i operatius a l‟Aula de Tecnologia fan necessària la realització d‟una sessió 

formativa per explicar-los i començar a treball a aquesta aula segons aquests nous procediments. 
2 hores Inici de curs 

Objectius d’aprenentatge: Competències Bàsiques: 

 Classificar i descriure les diferents eines de l‟Aula de Tecnologia 
segons el seu ús o operació que realitzen. 
 Reconèixer i utilitzar correctament cadascuna de les eines. 
 Descriure les normes d‟ús, manteniment i seguretat de les diferents 

eines i aplicar-les correctament. 
 Enumerar, descriure i aplicar correctament les normes de seguretat 

de cada eina. 
 Treballar d‟una forma autònoma, responsable i de qualitat, tot 

mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip.  
 Descriure, les normes d‟ús, manteniment i seguretat de l‟Aula de 

Tecnologia. 
 Identificar i recordar el nom, les operacions i les normes bàsiques de 

les eines en anglès, així com la normativa de l‟Aula de Tecnologia. 
 Coavaluar els projectes realitzats pels companys. 
 Descriure les diferents operacions i fases de realització d‟un projecte. 
 

 (CB6) Competència d‟autonomia i iniciativa personal:  
- Mitjançant la utilització de les eines i els recursos de l‟Aula de 

Tecnologia d‟una forma responsable i coherent amb les normes 
amb llibertat i menor grau de dependència del docent. 

  (CB7) Competència sobre interacció i coneixement del món físic 
- L‟alumnat treballarà en el coneixement i utilització de les diferents 

eines i equipaments de l‟Aula de Tecnologia anomenant-les 
correctament i fent un ús adient de cada una d‟elles. 

 (CB8) Competència social i ciutadana:  
- Mitjançant el treball en equip així com la responsabilitat envers els 

companys i la seva relació amb els mateixos i amb el docent. 
Aquesta competència també es treballa a través de l‟ús 
responsable i compartit de les eines i els equipaments de l‟Aula de 
Tecnologia. 
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Continguts: Criteris d’Avaluació: 

 Normes de l‟Aula de Tecnologia. 

 Gestió de l‟ús de les eines a l‟Aula de Tecnologia. 

 Normes d‟ús dels panells d‟eines. 

 Elements i senyalització de seguretat a l‟Aula de Tecnologia. 

 Fitxes explicatives de les eines. 

 Control de qualitat dels projectes – Coavaluació. 

 Registre de desenvolupament del projecte. 
 

  (CA1)  Utilització adient de les diferents eines 

  (CA2)  Respectar el compliment de les normes de l‟Aula de Tecnologia 

  (CA3)  Complir les normes de seguritat de les eines i de l‟Aula de Tecnologia 

  (CA4)  Descriure el nom de les eines i les operacions bàsiques en anglès 

  (CA5)  Coavaluar correctament els treballs dels companys 

  (CA6)  Descriure correctament les operacions i les fases d‟un projecte 

Relació amb altres matèries: Materials i Recursos: 

 Llengua:  
- Comunicació Oral i Escrita. 
- Recerca d‟informació 

 Llengua estrangera: 
- Vocabulari bàsic de l‟entorn tecnològic. 

Materials Físics: 
- Aula ordinària (amb pissarra digital i ordinador). 
- Normes Aula de Tecnologia 
- Normes d‟ús dels panells 
- Full de control del Panell d‟eines 
- Fitxa Formativa de Seguretat 
- Fitxa de verificació de peça 
- Diari d‟execució de projecte 

Recursos Virtuals (TAC): 
- Presentació en PowerPoint 
- Dossier amb les fitxes de les eines 

(PDF) 
 

 

SEQÜENCIA D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT / APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ 

Sessió Act Tipus Descripció 
Materials i 

Recursos 

Organització 

Social 

Criteris 

Avaluació 

1 

1 Inicial Introducció al tema i comunicació dels objectius de la unitat Programació Grup Classe  

2 Desenvolupament Exposició de les noves normes de l‟Aula de Tecnologia. Normes Aula Tecnologia Grup Classe CA2 

3 Desenvolupament Gestió i normativa de l‟ús de les eines i els panells.  
Normes d‟ús del panell 

Full de control del panell  
Grup Classe CA1, CA2 

4 Desenvolupament Presentació de les noves fitxes de les eines Dossier eines PDF Grup Classe CA1, CA4 
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SEQÜENCIA D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT / APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ 

Sessió Act Tipus Descripció 
Materials i 

Recursos 

Organització 

Social 

Criteris 

Avaluació 

2 

5 Desenvolupament Explicació de la senyalització i normativa de seguretat   
Fitxa formativa de 

seguretat 
Grup Classe CA3 

6 Desenvolupament Exposició de la operativa de verificació i coavaluació 
Fitxa de verificació de 

peça 
Grup Classe CA5 

7 Activitat Exercici pràctic de complementació de la fitxa de verificació 
Fitxa de verificació de 

peça 
Per parelles CA5 

8 Desenvolupament Explicació de l‟operativa del diari d‟execució del projecte 
Diari d‟execució del 

projecte 
Grup Classe CA6 

9 Activitat Exercici pràctic de complementació del diari d‟execució del projecte 
Diari d‟execució del 

projecte 
Per parelles CA6 
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4.-  RESULTATS 

De les tasques i solucions aportades al present treball no s‟han pogut aplicar totes al llarg 
del curs, és per això que moltes d‟aquestes millores hauran de ser valorades al llarg del curs 
vinent si es que finalment es decideixen aplicar per part de l‟equip docent. 

No obstant, pel que fa a la millora organitzativa del magatzem, per part de l‟equip docent de 
Tecnologies la tasca desenvolupada ha estat considerada de molt bona, ja que ha permès 
conèixer amb exactitud tots els materials fungibles de que es disposen, així com la seva 
ubicació. D‟aquesta forma, resulta molt més senzilla la preparació de qualsevol tipus d‟activitat 
a l‟Aula de Tecnologia ja que s‟optimitza el temps dedicat a la recerca de materials i 
organització i manteniment del propi magatzem. Al trobar-se aquest organitzat es molt més fàcil 
realitzar un manteniment i control del mateix. Aquesta re-organització també ha portat una 
conseqüència econòmica associada positiva, doncs ara no es comprarà material sense 
necessitat, ja que es pot comprovar fàcilment de quin material es disposa i de quin no. 

De la mateixa forma, el simple fet d‟haver identificat els calaixos on s‟emmagatzemen les 
eines d‟una forma més visual i intuïtiva ha permès que cada eina estigui sempre al seu lloc 
corresponent. A més a més, el fet de veure el nom de cada eina (en català, castellà i anglès)  
cada vegada que se‟n fa ús d‟ella contribueix a una assimilació més ràpida i efectiva per part de 
l‟alumnat d‟aquest coneixement. Igualment, amb el fet de desenvolupar les diferents fitxes 
d‟eines i posar-les a l‟abast de l‟alumnat, contribuirà a millorar els  coneixements entorn a les 
eines i la seva utilització. Es considerarà que aquestes activitats han sigut positives si quan es 
torni a fer la mateixa enquesta, o una similar, a finals del curs vinent s‟observa una millora mitja 
d‟un 10% pel que fa als coneixements de les eines i el seu ús. 

Pel que fa a la feina formativa desenvolupada entorn a les normes de seguretat, el fet de 
recollir a una mateixa fitxa tota la informació relativa al respecte i tenint-la exposada 
constantment a l‟Aula de Tecnologia haurà de millorar la percepció de l‟alumnat respecte de la 
importància d‟aquests conceptes. També ajuda notablement el fet de senyalitzar correctament 
tota l‟Aula de Tecnologia amb els senyals oportuns indicant totes les mesures de seguretat que 
s‟han de tenir en compte dins d‟ella. Es considerarà un èxit que un 65% de l‟alumnat conegui 
que són els Equips de Protecció Individual (EPI‟s) i sàpiga fer un ús adequat de les mateixes. 

Per altra banda, la gestió de les eines mitjançant la utilització d‟un petit panell per a cada 
grup, no s‟ha pogut posar en pràctica al llarg del present curs. No obstant, aquesta proposta ha 
tingut molt bona acollida per part del Departament Didàctic i és molt possible que es posi en 
funcionament a l‟inici del curs vinent, encara que la seva gestió requerirà d‟una formació prèvia 
de l‟alumnat i dels docents en la nova operativa i un esforç inicial més gran en el seu control, 
però s‟estima que els resultats poden ser molt positius. 

De les propostes fetes per realitzar un control de qualitat dels projectes realitzats mitjançant 
la coavaluació i del control diari de la feina desenvolupada no es pot parlar de cap resultat, ja 
que aquests són nous conceptes i activitats en la feina diària de l‟Aula de Tecnologia, que no 
es podran avaluar fins que no siguin posats en pràctica. No obstant, mitjançant la seva 
aplicació s‟espera augmentar la qualitat dels projectes desenvolupats, així com una ostensible 
millora del temps dedicat a la seva realització. 

Finalment, la introducció de l‟anglès a l‟Aula de Tecnologia, es considera molt positiva degut 
a que d‟una forma molt senzilla, mitjançant la identificació de les eines i les seves fitxes, es 
treballen conceptes molt simples que ajuden a l‟aprenentatge d‟aquesta llengua. Es 
considerarà que aquestes accions formatives han sigut un èxit si es produeix una millora de un 
20% en les respostes encertades quan es torni a fer la mateixa enquesta, o una similar, a  
finals del curs vinent. 
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No obstant, perquè totes aquestes solucions aportades i millores proposades proporcionin 
uns resultats positius, es considera necessària realitzar una sessió formativa a tot l‟alumnat en 
torn a tots aquest canvis, així com la implicació total per part de tots els components del 
Departament Didàctic de Tecnologia. Sense la implicació de tothom no serà possible cap 
millora. 
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5.-  CONCLUSIONS 

La realització del present treball ha estat basada en la observació duta a terme al llarg 
període de pràctiques al centre i més concretament a l‟Aula de Tecnologia. Aquesta ha permès 
conèixer la realitat de les aules, tan a nivell de l‟alumnat com a nivell docent. L‟observació de 
les diferents mancances detectades m‟ha suposat un repte, ja que amb diferents tasques i 
aportacions es podia treballar per reduir-les, obtenint així una millora important en el 
funcionament col·lectiu de l‟Aula de Tecnologia. 

És cert que en moltes vegades ens podem trobar amb alumnat desmotivat, que no sap o no 
vol fer. És en aquest punt on comença la tasca del docent, inicialment en la motivació de 
l‟alumnat; perquè qui vol fer, d‟una manera o d‟una altre aprendrà a fer-ho. Però per poder 
realitzar aquesta tasca d‟una forma efectiva, primer s‟ha d‟estar molt ben organitzat, donant  a 
més a més una imatge de cura i estima per la feina que es desenvolupa per part del docent. És 
molt difícil transmetre valors i actituds si el mateix entorn ja no ens ho permet. És per això que 
és bàsic l‟ordre i el treball conjunt per part dels diferents docents, encara que, en moltes 
ocasions,  per arribar aquí s‟ha de començar a partir d‟una feina individual ben feta. 

Per això, en aquest treball el primer que s‟ha fet ha sigut organitzar, de la forma més adient 
possible, l‟entorn de l‟Aula de Tecnologia en els seus diferents aspectes, per després, i una 
vegada establertes les bases, poder treballar de cara als aspectes purament formatius de 
l‟alumnat. 

Els objectius plantejats d‟inici eren ambiciosos, però com a docents no podem renunciar 
d‟inici a que tots ells s‟assoleixin, de forma que a la finalització d‟aquesta etapa educativa 
l‟alumnat sigui capaç de:  

 Classificar, descriure, reconèixer i saber utilitzar correctament cadascuna de les 
eines de l‟Aula de Tecnologia.  

 Enumerar, descriure i aplicar les normes d‟ús, manteniment i seguretat de les 
diferents eines, així com de l‟Aula de Tecnologia. 

 Treballar d‟una forma autònoma, responsable i de qualitat, tot mostrant una actitud 
dialogant i de respecte en el treball en equip.  

Es per això que les tasques i propostes desenvolupades a aquest treball no tenen cap sentit 
si no es treballen des d‟una perspectiva de continuïtat i constància en el treball formatiu dia 
darrera dia amb l‟alumnat, aprofitant qualsevol moment o circumstància per exercir la nostra 
tasca educativa transmetent coneixements, actituds i valors sempre que ens sigui possible. 

De la mateixa forma, sempre hem de tenir una actitud critica davant d‟allò que nosaltres 
mateixos realitzem, ja que sempre existeixen oportunitats de millora que, possiblement d‟una 
forma més complexa o senzilla, ens permetran desenvolupar la nostra tasca docent. 

Els ciutadans del futur estan en nostres mans. Per això, com docents hem de fer tot el 
possible perquè el nostre alumnat assoleixi les competències necessàries per desenvolupar-se 
en tots els àmbits de la seva vida. 
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