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1. INTRODUCCIÓ 
 
Durant el decurs del màster hem pogut veure la importància de la diversitat a l’aula. Una 
diversitat ben diferent a la meva pròpia experiència com a alumna. 
La tria de la temàtica d’aquest treball fi de màster ha estat influenciada per aquesta diversitat. 
Hem de considerar que l’alumnat ha de ser el protagonista de les aules, que existeixen més 
intel·ligències que la lingüística i matemàtica (lletres o ciències), que les competències estan 
per ser assolides i treballades, que la creació de pensament crític ha de ser un objectiu clar per 
part del professorat.  
Si ens fixem únicament en el títol, aquest projecte intenta recollir plans individualitzats (PI)1 per 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques.  
Què vol dir alumnat amb necessitats educatives específiques? Potser només pensem en 
persones amb alguna discapacitat, malaltia, amb problemes socials rellevants, un col·lectiu al 
qual no crec que amb la meva minsa experiència pugui ajudar. Segons la normativa, referida en 
el següent punt, un PI es pot elaborar quan es consideri que pel progrés de l’alumne/a no són 
suficients les adaptacions incorporades a l’aula ordinària per atendre la diversitat. D’aquí 
s’extreu que un PI ha d’ajudar a reconèixer les necessitats educatives que pugui tenir 
l’alumne/a en concret. Per aquest motiu, crec que l’alumnat repetidor amb moltes assignatures 
suspeses podria ser susceptible de ser considerat a tenir un PI, encara que no sigui durant tot 
el curs com a mínim durant els dos primers trimestres per tal d’aconseguir la motivació suficient 
i poder assolir els objectius i competències necessàries. La intenció seria orientar a l’alumne/a 
per tal de superar les dificultats del curs anterior. Es podria plantejar realitzar el PI només a les 
assignatures suspeses, depèn del que consideri més oportú el tutor i resta d’equip docent, així 
com la comissió d’atenció a la diversitat.  
Aquest treball fi de màster concreta un PI per una alumna repetidora de 2n d’ESO, dins de 
l’assignatura de Tecnologies i sent la professora d’aquesta assignatura component de l’equip 
docent de l’alumna, però no la tutora de la mateixa. 
És un cas fictici, basat en el recull d’evidències observades al pràcticum, que pretén incloure 
coneixements adquirits a les diferents assignatures del màster. 
 
 

 

                                                 
1 PI. Pla individualitzat 
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2. PLA INDIVIDUALITZAT  
 

2.1. Marc legal 
 

Quina esmena fa la normativa al PI?. Els PI es tracten des de diferents normes educatives. A 
aquest apartat recollim un article, de la normativa indicada, on es contemplen diferents 
aspectes dels PI.  
 
Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació 
secundària. Curs 2010 – 2011. 
 
Article 3.2.4 Plans individualitzats 
“S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne/a (article 6.3 de l'Ordre 
EDU/295/2008)quan es consideri que per al seu progrés són insuficients les adaptacions 
incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes. El pla 
individualitzat recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l'alumne/a pugui necessitar 
en els diferents moments i contextos escolars. 
La comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre ha de promoure les mesures 
d’informació general, ajuda i assessorament al tutor/a coordinador/a del pla i a l’equip de 
professorat per a la seva elaboració i aplicació. 
La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot sorgir d'un dictamen d'escolarització, d’un 
informe psicopedagògic o a demanda d’un tutor/a o qualsevol altre professor/a de l’equip 
docent si identifiquen que per al progrés d’un determinat alumne/a no són suficients les 
mesures ordinàries d’atenció a la diversitat planificades per al centre en general o per al seu 
grup classe en particular. L’elaboració d’un pla individualitzat s’ha de fer sempre des de la 
perspectiva inclusiva i pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de 
l’aula i del centre.” 
“El pla individualitzat ha d’incloure els interessos i capacitats de l’alumne/a, i les expectatives de 
la família, per anar construint l’itinerari formatiu al llarg de l’etapa i facilitar l’orientació en 
finalitzar-la.”  
“Es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps inicialment 
previst, a proposta de la persona tutor/a de l’alumne/a o de la persona coordinadora del pla i 
amb l’acord de l’equip que el porta a terme i escoltada la família. Si és a demanda dels pares, 
mares o tutors legals, la comissió d’atenció a la diversitat del centre estudia la sol·licitud 
raonada de la família, i el tutor/a-coordinador/a informa el director/a de la conveniència de 
continuar o no amb el pla individualitzat de l’alumne/a.” 

 
2.2. Què és un pla individualitzat? 
 

“El pla individualitzat és la planificació educativa personalitzada, contextual, funcional i concreta 
respecte a les capacitats o competències bàsiques del curs, cicle o etapa educativa, durant un 
període de temps determinat, per a un alumne/a, pel qual es considera que les adaptacions 
incorporades a la programació general del grup-classe i les mesures de reforç o d’ampliació 
previstes són insuficients per al seu progrés.”2 

 
2.3. Com es fa? 
 

“El pla individualitzat, l’elabora l’equip de mestres o de professorat coordinat, pel tutor/a i els 
professionals que participen en l’atenció educativa de l’alumne/a. Si el centre docent ho 
considera convenient, pot participar-hi l’equip d’orientació i assessorament psicopedagògic, 
altres professionals dels serveis educatius que tinguin relació amb l’alumne/a, i professionals 
d’altres àmbits, com el social o el de la salut. El tutor o tutora és el coordinador/a responsable 
de l’elaboració i seguiment del pla, llevat que es decideixi que la coordinació del pla l’exerceixi 

                                                 
2 Atenció a la diversitat i plans individualitzats . Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/pi/plaindividualitzat.pdf.  
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un altre mestre/a o professor/a. 
També s’ha de comptar amb la participació del pare, mare o representant legal de l’alumne/a, 
escoltant-los durant el procés de presa de decisions, donant-los a conèixer el contingut del pla i 
tenint en compte el seu acord en les decisions finals. 
El pla individualitzat, l’aprova el director/a del centre docent i hi ha de constar la participació i el 
coneixement del pare, mare o representant legal. 
La comissió d’atenció a la diversitat promou les mesures d’informació general, ajuda  i 
assessorament al tutor/a coordinador/a del pla i a l’equip de professorat, per a la seva 
elaboració i aplicació.”3 

 
2.4. Qui ha d’intervenir? 
 
 

Persones que intervenen Funcions que realitzen 

Equip docent Elabora PI 

Tutor/a Coordina PI 

Professionals que participen en 
atenció educativa 

Intervenen i coordinen PI 

Tutor/a de l’alumne/a 
El PI ha de recollir les expectatives de 

la família 

Alumne/a 
El PI ha de contemplar els interessos 

i capacitats de l’alumne/a 

Director/a Aprova PI 

 
 
2.5. Informació necessària 
 

Un PI, depenent de la tipologia d’alumnat considerat, pot incloure la següent informació: 
 
 

 
Informació necessària PI 

 

Dades de l’alumne/a 

Nom del tutor i professors que intervenen 

Data inici 

Seguiment 

Avaluació 

Motiu pel qual l’alumne/a cursa un pla individualitzat 

Objectius 

Competències 

Criteris d’avaluació 

                                                 
3 Atenció a la diversitat i plans individualitzats . Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/pi/plaindividualitzat.pdf 



 

 
Plans individualitzats 
Ensenyar a l’alumnat amb necessitats educatives específiques                                              

 
 

7 

Horari 

Recursos necessaris 

 
2.6. Durada 

 
Un PI no té una durada específica, va en funció de l’equip que l’elabora i segons els objectius i 
competències a assolir per l’alumne/a. Ha de tenir un seguiment i al final de curs una avaluació, 
mitjançant aquests elements podrem determinar si és necessari que l’alumnat en qüestió 
segueixi o no amb un pla individualitzat. 
No és necessari que el PI tingui una durada d’un curs escolar, es pot finalitzar abans de que 
acabi el curs, pot ser a petició del tutor o bé de la família. Sempre que un pla finalitzi abans del 
període previst ha de ser aprovat pel director/a del centre.  
 
 
3. CONTEXT  
 

3.1. El centre – Contextualització 
 

El següent treball s’emmarca en un context determinat, s’ha situat en un institut d’educació 
secundària (IES) hipotètic, els aspectes més rellevants del mateix els descriurem durant aquest 
apartat.  

 
3.1.1. El centre 

L’IES està situat en un barri d’una ciutat del Barcelonès. Una ciutat eminentment industrial i 
comercial, per aquesta raó ha estat sempre un focus d’immigració important respecte d’altres 
ciutats. A l’última dècada les darreres onades migratòries han canviat el perfil dels barris adja-
cents, cosa que ha modificat la diversitat de l’alumnat fins en aquell moment present. 
El centre consta de dos espais ben diferenciats: el pati enjardinat i l’edifici. Hi ha una zona de 
pati que inclou un jardí que envolta tot l’edifici. L’ institut té un edifici principal i un edifici adossat 
on hi ha el gimnàs/sala d’actes. També té una pista de futbol-sala, una de voleibol i una de 
bàsquet.  
Dins l’edifici principal s’hi troben, a part de les aules, una aula de dibuix, tres aules d’informàtica, 
l’aula de música, una biblioteca i els laboratoris de ciències naturals, geologia, física i química.  
La seva oferta formativa són estudis de secundaria, ESO i Batxillerat. Els nivells d'ESO tenen 
tres línies i els de Batxillerat dos línies. Tots els grups són heterogenis, no hi ha diferenciació 
per nivells d’aprenentatge. 
El centre disposa d’ordinadors a l’aula, participa en el projecte eduCAT 1x1, és en aquest 
context on desenvoluparem el pla individual. 

 
3.1.2. Context socioeconòmic i cultural 

L'IES està situa en un barri amb un 55% d'immigració repartida de la següent manera 

• 85 % és procedent de països llatinoamericans.  
• 10% és procedent de països de l'est. 
•  5% és procedent de la Xina. 

En general, el nivell econòmic i cultural de la població és mitjà-baix. I el nivell d'estudis entre la 
població és molt bàsic. Concretament el 50% de la població en edat de treballar només té el 
graduat escolar, el 20% té algun cicle formatiu de grau mitjà, el 20% amb estudis superiors, el 
10% restant és la part de la població sense estudis. 
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3.1.3. Tipologia d’alumnat 
 

En el últims anys, el barri ha rebut un 24.5% de immigració llatinoamericana. En conseqüència, 
en les aules del centre, ens trobem que 1 de cada 4 alumnes és procedent de països llatino-
americans. En menor percentatge, trobem alumnes nouvinguts de països de l'est i la Xina. 
A l'institut ens trobem amb un gran índex de fracàs escolar. Concretament, el 35% de l'alumnat 
té greus problemes per superar amb èxit les matèries. Aspecte rellevant pel futur del projecte.  
 

3.2. L’alumne/a - Contextualització 
 
Concretar el PI és l’objectiu d’aquest projecte, per fer-ho tal i com s’avançava a la introducció, 
s’ha triat una alumna de 2n d’ESO. 
 
 

3.2.1. Perquè una alumna? 
 

Segons Indicadors econòmics del 2007 publicats a Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya, 
el salari brut anual d’una dona catalana és menor al d’un home pel mateix sector d’activitat. 
Es pot veure a la taula següent, el salari brut per sexe i sector d’activitat d’un home i una dona 
a Catalunya durant el 2007. L’última taula publicada en aquesta mateixa font, és del 2008 a la 
qual s’han incorporat els treballadors de l’Administració pública, Defensa i Seguretat social 
obligatòria, fet que millora el posicionament de les dones, però permet veure encara la 
diferència entre dones i homes, treballadors i treballadores. 
 
 

 
Taula estadística, salari brut anual per sexe i sectors d’activitat4 

 
Si representem aquestes xifres en un gràfic el resultat és poc esperançador per totes aquestes 
alumnes que finalitzaran en pocs anys la seva ensenyança obligatòria i una de les seves 
sortides sigui el món laboral. 
 

                                                 
4 Imatge extreta de Idescat, consulta realitzada al maig 2011. Indicadors econòmics, Catalunya 2007 
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5809&dt=200700&x=9&y=12 
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Salari brut anual. Catalunya 2007.
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Gràfic realitzat amb dades taula Idescat anterior 

 
 Si mirem la població femenina ocupada en llocs de direcció, els resultats no són gaire 
optimistes. Segons dades de 2009 del Departament de Treball ens trobem amb les següents 
xifres: 
 

 
Població ocupada femenina en llocs de direcció segons nivell de formació assolit5 

 
És evident, que independentment de la formació, el grau d’implicació, efectivitat i 
professionalitat que una dona demostri, hi ha un sostre difícil de superar per tal d’aconseguir els 
objectius professionals que pugui tenir. Per aquest motiu, considero la discriminació positiva a 
l’hora de decidir si el pla individualitzat l’apliquem a un alumne o bé a una alumna.  
 
 

3.2.2. Perquè una alumna repetidora? 
 

Els PI són susceptibles de ser utilitzats sempre i quan l’atenció a la diversitat que es realitza a 
l’aula ordinària no sigui suficient per assolir les competències necessàries. 
L’alumnat repetidor és un públic adequat per aquest tipus d’atenció a la diversitat. El pla 
individualitzat ens permetrà adaptar la metodologia i activitats a l’estil d’aprenentatge de 
l’alumna. Pel que hem vist a l’assignatura d’Aprenentatge conducta i desenvolupament de la 
personalitat, tothom té estils d’aprenentatge diferents i han d’estar representats tots a l’aula, 
                                                 
5
 Departament del treball. Dones i treball. Dones directives. Programa “Jo, Directiva” edició 2009. 
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mitjançant les metodologies i activitats pertinents. Segons el context, la metodologia utilitzada al 
centre és més aviat tradicional; classes magistrals que no permeten incloure tots els estils 
d’aprenentatge dels alumnes.  
Els resultats acadèmics de l’any anterior de l’alumna repetidora no només tradueixen la 
problemàtica de l’alumna sinó també del seu ensenyament-aprenentatge. Hem d’adaptar els 
diferents canals d’entrada d’informació, habitualment oral, s’haurà de compatibilitzar amb altres 
més visuals i manipulatius.  
Intentarem en aquesta proposta valorar els diferents tipus d’aprenentatge, abastar les diferents 
intel·ligències múltiples relacionades amb les competències bàsiques i proposar així activitats 
que contemplin aquesta diversitat. 

 
3.2.3. Dades de l’alumna 

 
Noia catalana de 14 anys, repetidora de 2n d’ESO. El segon any que cursa 2n; l’any anterior va 
acabar el curs amb 5 assignatures suspeses, una d’elles Tecnologies.  
La seva actitud és pessimista, amb una autoestima baixa. Les seves companyes de curs estan 
a 3r d’ESO actualment. Està integrada a un grup-classe a on la majoria d’alumnat és repetidor i 
amb un comportament passiu a l’aula.  
Ha perdut la motivació pels estudis i no s’esforça. Durant l’any anterior va tenir dificultats al 
primer trimestre però només va suspendre dues assignatures, al segon trimestre tenia 
dificultats amb el ritme de la classe i el seu estil d’aprenentatge tampoc es veia afavorit per les 
dinàmiques i metodologies utilitzades al centre.  
La família s’ha implicat des del començament en el procés d’aprenentatge de l’alumna i dona 
suport al centre en les decisions i acords finals, per tant els objectius a assolir estaran 
consensuats per les diferents parts implicades. 
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4. ALUMNA DE 2n D’ESO. APLICACIÓ DEL PLA INDIVIDUALITZAT 
 
L’aplicació del PI necessita una documentació prèvia consensuada amb el tutor, equip docent, 
alumna i família. Detallarem aquesta documentació, com el PI es concretarà a l’assignatura de 
tecnologies, descriurem els canvis metodològics que s’introduiran i l’adaptació curricular que 
realitzarem per aquesta alumna. 
 

4.1. Documentació 
 

Les dades recollides de l’alumna ajudaran a estructurar i prioritzar els objectius i acords 
transversals recollits al PI. 

 

 
Documentació PI Alumna 2n ESO 

 

Dades de l’alumne/a:  --------------------------- 

Nom del tutor i professors que intervenen: ------------------------------- 

Data inici: Començament curs 

Seguiment: Dues vegades al trimestre realitzarà sessió de seguiment amb el 
tutor 

Avaluació:   Avaluació novembre/desembre 
                     Avaluació febrer/març 
                     Avaluació maig/juny 

 
 

Avaluació a nivell social i personal:   
No sol assistir a primera hora  
Es relaciona de manera adequada amb els seus companys 
Comportament disruptiu esporàdic a l’aula 
Habitualment demana ajuda a l’hora de realitzar les activitats a l’aula 
No realitza el treball no presencial 
No porta el material necessari al centre 
Necessita millorar la seva autoestima 
Avaluació a nivell d’aprenentatges: 
Es mostra més participativa si l’activitat és treball cooperatiu 
No mostra autonomia a l’hora de realitzar activitats a l’aula 
Necessita millorar la seva escriptura 
Necessita millorar la capacitat de relacionar conceptes 

 
 

Acords transversals entre alumna, família i tutor:   
Arribar puntual al centre i assistir a primera hora 
Portar el material necessari a l’aula 
Realitzar el treball presencial i no presencial, comprovació mitjançant 
seguiment de l’equip docent i del tutor 
Demanar ajuda al tutor o equip docent si ho necessita 

 
A l’assignatura de Tecnologies hi haurà uns criteris d’avaluació que s’utilitzaran al llarg del curs i 
de manera transversal a tota l’assignatura independentment de la unitat treballada 
 



 

 
Plans individualitzats 
Ensenyar a l’alumnat amb necessitats educatives específiques                                              

 
 

12 

Criteris d’avaluació a l’assignatura de Tecnologies:  
Es valorarà: 
   El comportament a l’aula 
   L’esforç realitzat 
   La col·laboració a les activitats de treball cooperatiu 
   L’autonomia a les classes realitzades a l’aula taller 
   Lliurament del portfoli de manera quinzenal 

 
L’horari de l’alumna a l’assignatura de Tecnologies és el següent: 
 
 

 Dilluns Dimarts 
 

Dimecres 
 
 

 
 

Dijous 
 
 

Divendres 

 
 

     

 
 

     

 
10:30 a 
11:30 

 
 

 
Tecnologies 

   

      

     
 

 

 
 

     

  

 
15:30 a 
16:30 

    
Tecnologies 

 

  
 

    

 
4.2. Metodologia 

 
Habitualment el mètode utilitzat a l’aula és la classe magistral. Ens trobem amb un marc 
tradicional en un món canviant. Durant el màster hem tingut l’oportunitat de veure diferents 
metodologies d’ensenyament i diferents tipologies d’aprenentatge.  
L’atenció a la diversitat requereix de metodologies diverses amb diferents recursos per tal de 
donar resposta a tot l’alumnat.  
Al centre on s’emmarca aquest projecte no recull habitualment aspectes diferents a les seves 
metodologies, no és habitual el treball cooperatiu, no és habitual l’ensenyament-aprenentatge 
per competències. Els objectius habituals tenen a veure amb el rendiment acadèmic i no 
contemplen les diferències entre l’alumnat.  
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4.3. Intel·ligències múltiples 
 

La teoria d’intel·ligències múltiples és una proposta de Howard Gardner, segons aquesta teoria 
no existeix una única intel·ligència sinó un conjunt de intel·ligències diferents i independents.  
 
Aquestes intel·ligències són les següents: 
 

• La intel·ligència lingüística 
• La intel·ligència logicamatemàtica 
• La intel·ligència musical 
• La intel·ligència cinestèsicocorporal 
• La intel·ligència visualespacial 
• La intel·ligència naturalista 
• La intel·ligència intrapersonal 
• La intel·ligència interpersonal 

 

 
Intel·ligències múltiples6 

 
Habitualment aquesta alumna ha estat avaluada de manera tradicional. El sistema d’avaluació 
utilitzat s’ha basat en proves escrites que avaluen principalment la capacitat de resoldre 
                                                 
6 Imatge extreta de http://se-humanitas.com/inteligencias.html 

Professor/a 

Alumne/a 

Alumne/a 

Professor/a 

Metodologia tradicional Metodologia diversa 
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exercicis o bé la memòria.  
Per millorar aquest mètode d’avaluació introduirem les intel·ligències múltiples. Valorarem totes 
les activitats realitzades amb l’objectiu de tenir en compte les diferents habilitats que pugui tenir 
l’alumna. 
Segons el tipus d’intel·ligència múltiple que volem valorar podem realitzar diferents activitats. 
Adjuntem un llistat de tipus d’activitats que es realitzaran durant el PI que permetran afavorir als 
diferents tipus d’intel·ligències, no només la lingüística i logicamatemàtica, d’aquesta manera 
possiblement l’alumna tingui més oportunitats d’aconseguir els objectius marcats. 
 
 
 

Intel·ligència Activitats 

 
Lingüística 

• Presentació, parlar en públic. 

• Redacció escrita. 

• Activitats d’escriptura sobre un tema en 
concret demostrant la seva comprensió. 

• Debat a classe. 

 
Logicamatemàtica 

• Mapes conceptuals. 

• Processos de càlcul. 

• Estimulació del pensament 

• Raonament deductiu: capacitat de classifi-
car la informació en categories 

• Raonament inductiu: capacitat d’arribar a 
conclusions o crear categories generals 
basades en detalls específics. 

 
Cinestèsicocorporal 

• Experiments. 

• Anàlisi d’objectes. 

• Creació d’objectes. 

 
Visualespacial 

• Representacions gràfiques 

• Murals i pòsters.  

• Mapes mentals. 

• Demostracions a través de la  manipulació 
d’objectes :  treballar amb objectes físics 
per demostrar la comprensió d’un concepte 
o idea. 

• Utilització de símbols gràfics. 
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Naturalista 

• Realitzar activitats que demostrin com-
prensió de conceptes específics, temes o 
materials. 

• Educació ambiental: participar en projectes 
d’aprenentatge per cuidar i conservar el  
medi natural. 

 
Intrapersonal 

• Redactar com ha estat l’aprenentatge i va-
lorar les estratègies. 

• Portfolis reflexió: Autoavaluació. Projecte 
de futur. 

 
Interpersonal 

 

• Puzles en grup. Aprenentatge cooperatiu. 

• Explicar o ensenyar a un company. 

• Pensar i compartir. 

• Avaluar als companys. 

 
 

4.4. Avaluació 
 
L’avaluació ha de ser un procés més de l’ensenyament i aprenentatge de l’alumna i ha de 
contemplar totes les etapes del procés. 
El sistema d’avaluació utilitzat amb l’alumna han estat habitualment proves escrites. Per 
disposar de més eines que ens permetin realitzar una avaluació més diversificada utilitzarem 
altres metodologies. 
 

4.4.1. Avaluació general 
 

A les activitats planificades es realitzen diferents mètodes d’avaluació, s’utilitza coavaluació, 
autoavaluació i avaluació mitjançant portfoli. 
 
Ponderació dels diferents aspectes de l’assignatura: 
 

 

10 % 
Comportament 
a l’aula i al 

taller 
 
 

 

10%  
Actitud a les 
activitats 

cooperatives 

 

30% 
Portfoli 

 

30% 
Activitats 
realitzades 
a l’aula i no 
presencials 

 

20% 
Proves 
escrites 

 
 
4.4.2. Portfoli 
 

Un dels criteris d’avaluació que utilitzarem en aquest PI és el portfoli. Mitjançant el portfoli farem 
un recull de les evidències del que ha aprés l’alumna a la nostra assignatura durant aquest curs. 
És inherent a la filosofia del portfoli incorporar elements de reflexió i valoració, que en aquest 
cas es faran sobre el procés d’aprenentatge. 
El portfoli serà individual i l’alumna podrà triar el suport: paper mitjançant una carpeta o bé 
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 e-portfoli mitjançant Word. 
L’objectiu principal del portfoli serà recollir una sèrie d’evidències sobre el seu aprenentatge i 
que serveixin per realitzar un seguiment sobre aquest procés d’aprenentatge. 
Cada evidència inclosa al portfoli ha d’estar acompanyada d’una reflexió per part de l’alumna. 
Tot això possibilitarà una comunicació fluida entre la professora i l’alumna. 
Un altre objectiu del portfoli serà considerar totes les habilitats de l’alumna, conèixer quins són 
els seus interessos i que sigui la part activa del seu aprenentatge.  

 

 
Continguts del portfoli 

 

Portada  
Disseny segons criteris de l’alumna 

Presentació 
Tots els temes estaran separats mitjançant fulls si es realitza amb paper, amb 
salt de pàgina si és electrònic (Word) 
La lletra ha de ser clara i llegible si és paper, si és electrònic serà Arial 12 amb 
interlineat senzill. 

Introducció 
Apartat treballat amb l’alumna conjuntament 

Objectius 
Apartat treballat amb l’alumna conjuntament 

Presentació de l’alumna 
Nom 
Edat 
Curs 
Hobbies 

Recull d’evidències 
De cada unitat didàctica l’alumna haurà de triar una o dues activitats, depenent 
de la unitat (a decidir per la professora). Les activitats triades han de ser del 
tipus individual i cooperatives, s’ha d’incorporar treball presencial i no presencial. 
La tria d’activitats hauria de ser segons el que l’alumna considera els seus 
millors treballs, més representatius de la unitat treballada o de l’evolució de 
l’assignatura. 
La reflexió sobre les activitats hauria de mostrar el procés d’aprenentatge, què 
és allò que he aprés i el que no he aprés i quines propostes de millora tinc pels 
resultats aconseguits. 
Descripció de les activitats 
Resultats de les activitats 
Reflexió sobre l’activitat 

• Què he aprés?  
• Què no he entès? 
• Què m’ha agradat d’aquesta activitat? 
• Què no m’ha agradat d'aquesta activitat? 

Reflexió sobre l’alumna 
La reflexió sobre el seu aprenentatge és important per l’autonomia de l’alumna, 
incentivem el pensament crític, l’alumna pren consciència sobre el seu propi 
aprenentatge. 

• Com he canviat? 
• Què he aprés durant aquesta assignatura? 
• Quins aspectes meus puc millorar? 

Conclusions 
Hem aconseguit els objectius establerts? Per què? 
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El portfoli s’haurà de lliurar al finalitzar cada unitat didàctica amb tot el material necessari 
d’aquella unitat inclòs. Per fer un seguiment del treball que es va realitzant, cada quinze dies la 
professora revisarà la feina realitzada per part de l’alumna i guiarà segons consideri.  
Per poder avaluar el portfoli ho realitzarem mitjançant una rúbrica, de la qual tindrà 
coneixement l’alumna al començament de curs. Disposarà de la rúbrica durant tot el curs per tal 
de que pugui tenir en compte els criteris d’avaluació durant l’elaboració del portfoli. 
 
Rúbrica del portfoli: 
 

Criteris 
d’avaluació 

Descriptors Excel·lent Correcte Incorrecte 

Aspectes 
formals 

Portada 
Presentació 
 

El portfoli 
presenta 
portada i la 
presentació 
és 
adequada 

El portfoli 
presenta 
portada però 
la 
presentació 
no s’ajusta 
als 
requeriments 
especificats 

El portfoli no 
presenta 
portada ni la 
presentació 
s’ajusta als 
requeriments 
especificats 

Introducció Introducció Presenta 
tots els 
punts 
indicats per 
la 
introducció 

Presenta 
més de la 
meitat dels 
punts indicats 
per la 
introducció 

Presenta 
menys de la 
meitat dels 
punts indicats 
per la 
introducció 

Materials Selecció de 
material 

Incorpora 
materials 
utilitzats a 
l’aula i 
materials no 
presencials 
Incorpora 
materials 
individuals i 
cooperatius 

Incorpora 
materials 
utilitzats a 
l’aula o 
materials no 
presencials 
Incorpora 
materials 
individuals o 
cooperatius 

No incorpora 
materials 
treballats a 
l’aula, o no 
presencials 
Es tracta de 
material 
copiat 

Qualitat de 
materials 

Qualitat de 
materials 

Els 
materials 
inclosos 
treballen 
diferents 
objectius de 
cada unitat 
didàctica 

Els materials 
inclosos 
només 
treballen un 
objectiu de 
cada unitat 
didàctica 

Els materials 
inclosos no 
recullen 
conceptes 
treballats a 
cada unitat 
didàctica 

Reflexions Reflexions Incorpora 
reflexions a 
les activitats 
i al portfoli 
en general 

Incorpora 
reflexions a 
les activitats 
o al portfoli 
en general 

No incorpora 
reflexions de 
cap tipus 

Conclusions Conclusions S’han 
treballat tots 
els objectius 
marcats a 
l’assignatura 

S’han 
treballat un 
mínim dels 
objectius de 
l’assignatura 

No s’han 
treballat els 
objectius 
mínims de 
l’assignatura 

Lliurament Lliurament S’ha lliurat Més de la Menys de la 
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amb 
puntualitat 
segons 
calendari 
acordat 

meitat de 
vegades s’ha 
lliurat amb 
puntualitat 

meitat de 
vegades no 
s’ha lliurat 
amb 
puntualitat 

 
 

4.5. Descripció de la programació 
 

La programació contempla 9 unitats didàctiques: 
 

• Electricitat 
• Processos d’obtenció d’energia 
• Fabricació i materials d’un objecte 
• El procés productiu 
• El tèxtil 
• L’alimentació 
• Hardware i xarxes 
• Presentacions 
• Internet 
 

Durant el curs hi haurà un fil conductor: 
 
Construcció d’un objecte  
 
 

 
 
 
 

Utilitzarem aquesta seqüència didàctica per poder donar sentit a tot allò que hem d’aprendre. 
Intentarem d’aquesta manera motivar a l’alumna amb l’objectiu d’assolir una sèrie de 
coneixements utilitzant la pràctica com a fil conductor. La construcció d’un objecte amb material 
reciclat ens permet treballar els circuits elèctrics, ja que l’objecte ha de tenir un circuit elèctric, 
ens permet treballar materials i processos de fabricació, ens permet treballar l’aspecte crític 
sobre el consum i residus generats (realitzarem l’objecte amb material reciclat) i per últim 
treballarem les TIC amb la presentació d’una memòria i una presentació. 
 
Cada unitat està treballada amb els objectius específics per aquesta alumna i amb les activitats 

 
Construcció d’un objecte 

Electricitat. Introducció de circuits 
elèctrics. 

Materials. Processos de fabricació 
artesanal i industrial. Generació de residus 

 
Memòria. Presentacions. 
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que específicament estan orientades per ajudar al seu aprenentatge. Algunes de les activitats 
estan pensades per realitzar de manera individual, per tant seran diferents a altres activitats 
que pugui realitzar la resta d’alumnat, però d’altres es realitzaran de manera col·lectiva 
fomentant així habilitats socials necessàries a la seva vida. 
 
A continuació detallarem l’esquema amb el qual han estat treballades totes les unitats 
didàctiques d’aquest pla individualitzat. 
 
Cada unitat té uns objectius, les competències bàsiques treballades i uns criteris d’avaluació, 
segons taula adjunta. 

 

Unitat  

Objectius 
Competències 

bàsiques 
Criteris d’avaluació 

 
També s’indiquen les activitats que realitzarem, com s’organitzarà socialment aquesta activitat 
(grup, individual, parelles), quina intel·ligència múltiple de les que hem vist treballarem i quins 
recursos utilitzarem per cada activitat. 

 

Unitat  

Activitats   
Organització 

social 
Intel·ligència 

múltiple 
Recursos 

 
Algunes unitats disposen d’exemples de les activitats plantejades. Totes elles incorporen el 
portfoli com a mètode d’avaluació i altres mètodes especificats a algunes de les activitats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Plans individualitzats 
Ensenyar a l’alumnat amb necessitats educatives específiques                                              

 
 

20 

4.6. Macroprogramació 
 

4.6.1. Electricitat 
 

Unitat didàctica Electricitat 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Identificar els elements d’un 
circuit elèctric 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar la simbologia 
d’aquests elements 
 
 
 
 
 

Identificar circuits en sèrie i 
en paral·lel 

Representació gràfica de 
circuits elèctrics senzills 
 
 
 
 
 
 

Formular la relació entre les 
magnituds físiques de la llei 
d’Ohm 
 
 
 
 
 

Interpretar aquesta relació 
mitjançant circuits senzills 
 
 
 
 
 
 
 

Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Identificar elements d’un circuit 
elèctric 

• Identificar aparells o màquines 
que fan servir motors elèctrics en 
el seu funcionament 

 
Competència matemàtica: 

• Aplicació càlcul matemàtic en la 
interpretació de la llei d’Ohm 

• Interpretació gràfica dels circuits 
elèctrics 

• Identificació de la mesura de 
magnituds elèctriques 

• Aplicació de les unitats de les di-
ferents magnituds elèctriques 

 
Competència social i ciutadana 

• Aplicació de les normes de segu-
retat a l’hora d’utilitzar aparells 
elèctrics 

 
Competència comunicativa i lingüística 

• Adquisició de vocabulari especí-
fic 

• Explicació als companys de la re-
lació de les magnituds físiques 
en un circuit elèctric 

• Redacció del portfoli 
 

Competència d’aprendre a aprendre 
• Desenvolupar habilitats manipu-

latives 
• Desenvolupar habilitats per 

aprendre de manera autònoma, 
mitjançant la creació del seu 
portfoli 

• Interpretar mitjançant 
l’experimentació el funcionament 
dels circuits elèctrics 

 
Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 

• Plantejar solucions amb autono-
mia a través d`interpretació dels 

 
 
Lliurament de 
portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa 
 
 
Interpretació de 
circuits elèctrics 
senzills 
 
 
 
Muntar circuits 
elèctrics senzills 
 
 
 
Interpretació de la 
llei d’Ohm 
 
 
 
 
Identificació de 
lectures de 
magnituds físiques 
elèctriques 
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Unitat didàctica Electricitat 

Activitats   O.S.7 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels 

criteris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs  
• Fitxa en parelles. Exposar al grup. 

Grup Intrapersonal 
Interpersonal 

 

Identificar elements d’un circuit 
• Activitats de relació. Ordinador.  

Conjunt d’activitats, poden ser de 
creació pròpia, que permetran 
que l’alumna mitjançant 
associacions, puzles, preguntes, 
es familiaritzi amb el vocabulari 
d’aquesta unitat i la seva 
simbologia. 

• Llibre digital, exercicis individuals 
per reconèixer simbologia i dife-
rents elements. 

• Activitats que es poden realitzar 
mitjançant JClic  

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Logicamatemàtica 

Aula 
Ordinador 
JClic 

Llei d’Ohm  
• Interpretació gràfica llei d’Ohm 

 
• Mitjançant web interactiva es po-

den recrear diferents situacions 
que permeten visualitzar la llei 
d’Ohm. 

Parelles Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 

Aula 
Ordinador 
 
 
 
 
 
 

Llei d’Ohm Individual  Logicamatemàtica Aula 

                                                 
7 Organització social 

 
 
 
 
 
 

Identificar aparells que facin 
servir motors elèctrics 
 

circuits elèctrics. 
• Treball cooperatiu en la simulació 

de circuits, proporcionar habilitats 
per treballar de manera autòno-
ma 

 
Tractament de la informació i 
competència digital 

• Utilitzar programes de simulació 
de circuits elèctrics.  

• Mesurar magnituds elèctriques 
bàsiques amb aparells digitals 
de mesura 
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• Realització de càlculs matemàtics 
• Activitats de càlcul amb unitats de 

magnituds físiques de la llei 
d’Ohm 

Intrapersonal Ordinador  

Mesura de magnituds físiques 
• Mesurar intensitat, tensió i resis-

tència elèctrica mitjançant un mul-
tímetre 

• Treballar normes de seguretat a 
l’aula de tecnologia 

 

Parelles Intrapersonal 
Interpersonal 
Cinestèsicocorporal 
Logicamatemàtica 

Aula taller 
Activitat 
experimental 
Multímetre 
Circuits 
elèctrics 
senzills 

Circuits senzills 
• Explicació de diferents circuits en 

paral·lel i sèrie 
• Realitzar puzle amb reunió 

d’experts explicant 3 circuits dife-
rents 

Autoavaluació 

Cooperatiu 
Grups 3 
persones 

Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 

Aula 
 

Simulació circuits senzills 
• Simulació dels circuits treballats a 

l’aula amb simulador: Crocodile 

Parelles Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 

Aula 
Ordinador 
Simulador 
Crocodile  

Experiència 
• Comprovar experimentalment 

com varia la resistència elèctrica 
d’un conductor en funció de la 
tensió que apliquem al circuit. 

• Muntar un circuit 

Cooperatiu 
Grups 3 
persones 

Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
 

Aula taller 
Muntar 
circuit 
elèctric 
Material 
circuit, 
resistència, 
pila, cables, 
clips... 

Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
 

 

 
Exemple d’activitats 
 

• Coneixements previs 
 

Repartir etiquetatge de diferents aparells elèctrics, identificar algunes de les 
magnituds físiques amb les quals treballem l’electricitat. 

 
• Llei d’Ohm 

 
Exemple d’activitats que podem realitzar mitjançant JClic 
Aplicació JClic 
http://clic.xtec.cat/ca/index.htm 
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Exemple activitat JClic 

 
Web interactiva de la llei d’Ohm, amb diferents circuits senzills, modificant les 
condicions de partida, podem visualitzar com varien les magnituds físiques 
representades. 
 
http://www.xtec.cat/~ccapell/llei_ohm/llei_ohm.htm 

 

 
Exemple activitat web interactiva llei d’Ohm8

 

 

                                                 
8 Exemple extret de la web següent: http://www.xtec.cat/~ccapell/llei_ohm/llei_ohm.htm 
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4.6.2. Processos d’obtenció d’energia elèctrica 
 

Unitat didàctica Processos d’obtenció d’energia elèctrica 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Identificar les diferents fonts 
d’energia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriure el funcionament 
d’una central tèrmica 
 
 
 
 
 
Descriure el funcionament 
d’una central nuclear 
 
 

Enumerar diferents fonts 
d’energia alternatives 
 
 
 
 

Identificar els principals 
residus generats amb 
centrals tèrmiques i nuclears 
 
 

Valorar la importància de 
l’estalvi energètic i el 
consum responsable i la 
seva relació amb el medi 
ambient 
 
 
 

Identificar altres realitats en 
altres països referent a l’ús 
de l’energia elèctrica 
 
 

Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Descriure, mitjançant esquema 
gràfic, el funcionament de les 
centrals tèrmiques i nuclears  

 
Competència social i ciutadana 

• Valorar impacte medi ambiental 
que suposa l’ús d’energia elèctri-
ca 

• Valorar impacte medi ambiental 
que suposa generació d’energia 
elèctrica 

• Utilitzar mesures que fomentin 
l’estalvi energètic 

• Mostrar actitud crítica davant 
consum irresponsable 

 
Competència comunicativa i lingüística 

• Redacció del portfoli 
• Exposició oral sobre realitats di-

ferents 
 

Competència d’aprendre a aprendre 
• Creació de pensament crític so-

bre consum irresponsable 
d’energia elèctrica 

 
Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 

• Proposta d’alternatives per reduir 
el consum al nostre entorn 

 
Tractament de la informació i 
competència digital 

• Recerca d’informació sobre reali-
tat a altres països 

• Creació del portfoli 
 
 
 
 

 

 
Lliurament de 
portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa. 
 
 
 
Conèixer les 
diferents fonts 
d’energia 
utilitzades 
actualment: 
renovables i no 
renovables 
 
 
 
A partir 
d’esquemes 
descriure el 
funcionament de 
centrals tèrmiques 
i nuclears  
 
 
Ser conscient de 
la millora que 
representa pel 
medi ambient 
l’estalvi energètic 
 
 
Conèixer altres 
realitats en quant 
a consum 
d’energia elèctrica 
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Unitat didàctica Processos d’obtenció d’energia elèctrica 

Activitats   O.S. 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels 

criteris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs 
• Fitxa en grups. Identificar diferents 

fonts d’energia, no renovables i re-
novables 

Grup Intrapersonal 
Interpersonal 

 

Identificació de diferents fonts d’energia, 
renovables i no renovables 

• Activitats de relació, associació. Ac-
tivitats disponibles al llibre. 

• Activitats que es poden realitzar mit-
jançant JClic  

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Visualespacial 

Aula 
Ordinador 
JClic 

Descripció funcionament de centrals 
tèrmiques, nuclears, hidràuliques 

• Visualització de vídeo on explica al-
gunes fonts d’energia renovables i 
no renovables  

• Realització d’activitats, per exemple 
del JClic, per identificar els esque-
mes de funcionament de diferents 
centrals elèctriques 

Grup 
Parelles 

Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 

Aula 
Ordinador 
JClic 
Vídeo  

Identificar realitats diferents en quant a 
consum d’energia 

• Revisar el % de població de dife-
rents països que té accés a 
l’energia elèctrica 

• Realització de murals 
• Debat a l’aula 
• Valorar altres realitats  

Treball 
cooperatiu 

Logicamatemàtica 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Cinestèsicocorporal 

Facilitar 
taula amb 
el % de 
població 
que té 
accés a 
l’electricitat 
de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valorar mesures que 
fomentin l’estalvi energètic 
al nostre entorn 

 
Cerca 
d’alternatives per 
fomentar estalvi 
energètic al nostre 
entorn 
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Coavaluació 

diferents 
països. 
Material 
didàctic pel 
mural 
Aula. 

Valorar impacte medi ambiental 
• Recerca de mesures d’estalvi ener-

gètic a l’aula 
• Recerca de mesures d’estalvi ener-

gètic a casa 
• Establir connexió entre producció i 

consum d’energia 
• Entrega de treball de recerca en 

format digital. 
 
Autoavaluació 
 

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula i no 
presencial. 
Ordinador 

Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
 

 

 
Exemple d’activitats 

 
• Identificació de diferents fonts d’energia, renovables i no renovables 

 
Exemple d’activitats que podem realitzar mitjançant JClic 
Aplicació JClic 
 
http://clic.xtec.cat/ca/index.htm 

 

 
Exemple activitat JClic. Quines fonts d’energia són renovables? 
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Exemple activitat JCLic. Uneix el dibuix amb el nom de la central 

 
• Descripció funcionament de centrals tèrmiques, nuclears, hidràuliques 

 
Visualitzar vídeo sobre energia elèctrica. Diferents fonts d’energia 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ApCu6mVBSs0 
 
Activitats a realitzar amb JClic per descriure el funcionament de centrals 
elèctriques.  
 

 

 
Exemple activitat JClic. Ordena el procés de producció d’electricitat d’una central eòlica 
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• Identificar realitats diferents en quant a consum d’energia 
Facilitar llistat amb el % de població que té accés a l’electricitat d’alguns països 
en concret, (exemple inclòs a la taula següent). Dades del 2005, extretes de 
http://earthtrends.wri.org/. Realitzar 5 grups a l’aula, cada grup realitzarà 
l’activitat amb un % diferent.  
Quantificar quants països tenen un % de població amb accés a l’electricitat, 
situar-ho al mapa i fer mural: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % població amb accés a l’electricitat9 
 

4.6.3. Fabricació i materials d’un objecte 
 

                                                 
9 Dades extretes de http://earthtrends.wri.org/ 
 

Països 
% població 
amb accés a 
l'electricitat 

Afganistan 7.0 

Algèria 98.1 

Angola 15.0 

Argentina 95.4 

Bahrain 99.0 

Bangladesh 32.0 

Benín 22.0 

Bolívia 64.4 

Unitat didàctica Fabricació i materials d’un objecte 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Diferenciar entre fabricació 
artesanal i fabricació 
industrial 
 
 
 
 
 

 
Utilitzar diferents materials 
per fabricar objectes senzills 
 
 
 
 
 
Identificar les diferents 
despeses que intervenen en 
el cost de fabricació 

Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Identificar matèries primeres 
• Analitzar el cost de fabricació 

d’algun objecte 
• Diferenciar fabricació artesanal 

d’industrial 
 

Competència social i ciutadana 
• Valorar impacte medi ambiental 

que suposa l’ús irresponsable 
• Valorar críticament l’aportació de 

la tecnologia a l’evolució del mè-
tode de fabricació 

 
Competència comunicativa i lingüística 

• Redacció del portfoli 
 
 

Competència d’aprendre a aprendre 
 

 

 
Lliurament de 
portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa. 
 
 
 
 
Actitud 
responsable a 
l’aula taller 
 
 
 
Mesures de 
seguretat a l’aula 
taller 
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Unitat didàctica Fabricació i materials d’un objecte 

Activitats   O.S. 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels 

criteris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs  
• Anàlisi d’objectes. Proposar un 

objecte quotidià, comparar la fa-
bricació artesanal del mateix amb 
la industrial. 

• Activitat de recerca individual, en-
trega de fitxa individual. 

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula. 
Ordinador 

Anàlisi del cost d’un objecte senzill 
• Activitat del llibre a realitzar a 

l’aula. Activitat que facilita la in-
formació necessària per calcular 
els costos directes i indirectes 
d’una titella. 

Individual Intrapersonal 
Logicamatemàtica 

Aula 
Ordinador 

Estudi de la fabricació artesanal del pa i la 
fabricació industrial 

• Activitats del llibre a realitzar a 
l’aula. Activitats de realització 
d’esquemes, completar frases. 

• Comparativa de la fabricació arte-
sanal del pa amb la industrial 

Parelles Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
 

Aula 
Ordinador 

Experiència Treball Visualespacial Aula taller 

d’objectes 
 
 
 
 

Valorar l’ús responsable 
d’objectes 
 
 
 
 
 
 
 

Observar l’evolució d’un 
objecte concret segons el 
mètode de fabricació, 
artesanal o industrial 

• Creació d’objecte mitjançant ma-
terials reciclats 

 
Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 

• Creació d’objecte mitjançant ma-
terials reciclats. 

• Trobar solucions a problemes 
que puguin sorgir a l’experiència 

 
 

Tractament de la informació i 
competència digital 

• Creació del portfoli 
 

 
 
 
Valoració de la 
memòria 
entregada sobre la 
construcció d’un 
objecte amb 
material reciclat 
 
 
 
 
 
Valorar actitud al 
treball cooperatiu 
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Construcció d’un objecte amb material 
reciclat 

• Activitat que pretén que l’alumna 
sigui capaç de realitzar un projecte 

• Selecció de l’objecte i el material 
• Disseny de l’objecte 
• Construcció de l’objecte 
• Acabat de l’objecte 
• Presentació de memòria 
 
Autoavaluació 
 

cooperatiu 
Grup de 3 
persones 

Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
 

Material 
reciclat 
Facilitar 
webs o 
llibres que 
mostren la 
creació 
d’objectes 
amb 
material 
reciclat 

Sortida CosmoCaixa, “La Sala de la 
Matèria” 

• Realització fitxa de la sortida. 

Grup Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Naturalista 
Cinestèsicocorporal 
 
 

Fitxa sortida 
CosmoCaixa 

Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 

 

 
Exemple d’activitats 
 

• Coneixements previs  
 

Desmunta un bolígraf: 
• Quins materials componen l’objecte? 
• Quin cost té el bolígraf? 
• Quins objectes s’utilitzaven abans del bolígraf? 

 
• Experiència 

 
Construcció d’un objecte.  

• Recerca de l’objecte a realitzar, premissa: ha de contenir un circuit elèctric 
senzill. 

• Selecció del material reciclat a utilitzar 
• Disseny de l’objecte 
• Construcció de l’objecte 
• Memòria del projecte 

 
• Sortida 

 
Fitxa CosmoCaixa. “La Sala de la Matèria” 
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CosmoCaixa. La Sala de la Matèria 
Exemple d’activitats durant la visita 

 
Sabries reconèixer quins materials es feien servir des del 
Paleolític a l’Edat del Ferro? 

Marca amb una X aquells que siguin correctes. 
 
  pedra    plàstic    cautxú   
  nylon    ferro    tendons 
  fusta     vidre     os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.6.4. El procés productiu 
 

Unitat didàctica El procés productiu 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Identificar sectors productius 
 
 
 
 
 
 
 

Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Identificar béns o serveis 
• Identificar els sectors productius 
• Identificar les diferents activitats 

dels sectors productius 
 

Lliurament de 
portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa. 
 
 
Descriure les 

 Com va descobrir l’Homo habilis que una pedra podria tallar?. 
Explica el procés segons el que has vist al Museu  
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Identificar diferents activitats 
en cada sector productiu 
 
 
 
 
 

Descriure procés de 
reciclatge dels plàstics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorar impacte dels residus 
generats en qualsevol 
procés productiu 

Competència social i ciutadana 
• Ser conscient de la generació de 

residus que representen els pro-
cessos industrials 

• Valorar críticament la participació 
de la tecnologia en el reciclatge, 
reutilització i revalorització de 
productes. 

 
Competència matemàtica 

• Interpretar gràfics de sectors  
 

Competència comunicativa i lingüística 
• Redacció del portfoli 
 
 

Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 

• Recerca d’informació i interpreta-
ció de dades a Catalunya 

 
Tractament de la informació i 
competència digital 

• Creació del portfoli 

activitats de cada 
sector productiu 
 
 
 
 
Recerca de dades 
dels diferents 
sectors a 
Catalunya i 
interpretació de 
gràfics 
 
 
 
Descripció 
mitjançant 
esquema del 
procés de residus 
industrials 
 
Valorar 
aportacions al 
debat sobre 
impacte medi 
ambiental dels 
recursos 
industrials 
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Unitat didàctica El procés productiu 

Activitats   O.S. 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels cri-

teris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs 
• Realització de preguntes de manera 

individual  

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula. 
Ordinador 

Relacionar procés productiu amb productes 
• Activitats del llibre de relació entre els 

processos de producció i els produc-
tes. 

Individual Intrapersonal 
Visualespacial 

Aula 
Ordinador 

Identificació dels sectors de producció 
(primari, secundari/industrial i terciari/serveis) 

• Classificar activitats segons sectors 
de producció. Activitats del llibre de 
relació.  

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Lingüística 

Aula 
Ordinador 

Activitat de recerca 
• Recerca de dades dels diferents sec-

tors a Catalunya 
• En web www.idescat.net buscar a 

l’apartat Economia, Indústria, la po-
blació ocupada a Catalunya al sector 
industrial. Es pot canviar períodes i 
veure evolució per trimestres des de 
2009. 

• Entrega de conclusions 
 
 

Parelles Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
 
 

Aula 
Ordinador 

Classificació de recursos industrials 
• Recerca al web de l’Agència de Resi-

dus de Catalunya la classificació dels 
residus industrials 

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula 
Ordinador 

Valorar impacte de residus industrials  
• Llegir notícia 

“Demanen sis anys de presó per 
abocar residus industrials al riu 
Anoia” 

• Debat a l’aula 
 
Coavaluació 

 

Individual 
Grup 

Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
 
 

Aula 

Selecció de residus domèstics  
• Activitats de relació, situar diferents 

residus al contenidor corresponent 
• Identificar residus generats en la 

construcció de l’objecte de la unitat 
anterior. 

Individual Intrapersonal 
Visualespacial 

Aula 
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Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
 

 

 
 
 

Exemple d’activitats 
 

• Coneixements previs 
 
  Preguntes que haurà de respondre a l’inici de la unitat: 

• Què relaciones amb servei? 
• Coneixes algun producte amb fabricació a Catalunya. Quins? 
• Per tal d’obtenir productes necessitem una sèrie d’activitats. Coneixes 

alguna activitat econòmica o sector de producció? 
 

• Valorar impacte de residus industrials 
 

Llegir notícia de web http://www.lamalla.cat/ del 01/03/2011 
“Demanen sis anys de presó per abocar residus industrials al riu Anoia” 

Realitzar debat a l’aula dirigit per professor, amb preguntes motrius, motivant la 
participació 
 

• Selecció de residus domèstics  
 

Exemple d’activitats que podem realitzar mitjançant JClic 
Aplicació JClic 
 
http://clic.xtec.cat/ca/index.htm 
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Exemple activitat JClic. Observa les imatges i escull el contenidor corresponent 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.5. El tèxtil 
 

Unitat didàctica El tèxtil 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Descriure l’evolució del 
sector tèxtil 
 

Comparació del Primer Món 
i Tercer Món mitjançant la 
producció del tèxtil 
 

Classificar matèries 
primeres entre naturals o 
transformades 
 
 
 
 

Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Identificar matèries primeres na-
turals o químiques 

• Diferenciar procés de fabricació 
industrialitzat i artesanal 

 
Competència social i ciutadana 

• Valorar l’aportació de la tecnolo-
gia en el procés de fabricació de 
productes tèxtils 

• Ser conscient de la generació de 
residus que representen els pro-
cessos industrials 

 

 
Lliurament de 
portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa. 
 
 
 
Valorar creativitat 
a l’hora 
d’estampar una 
samarreta 
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Unitat didàctica El tèxtil 

Activitats   O.S. 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels 

criteris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs 
• Realització de preguntes de manera 

individual 
 

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula. 
Ordinador 

Identificar matèries primeres naturals i 
químiques 

• Activitats del llibre relació de matèri-
es segons l’anterior classificació 

  

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula 
Ordinador 

Valoració de l’evolució del sector tèxtil 
• Revisió a l’aula de les diferents ma-

neres de confeccionar roba, indivi-
dual, especialitzada (colònies tèxtils) 

Parelles Visualespacial 
Intrapersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 

Aula 
Ordinador 

 

Valorar impacte dels residus 
generats en qualsevol 
procés productiu 
 

Valorar consum responsable 

• Valorar críticament la participació 
de la tecnologia en el reciclatge, 
reutilització i revalorització de 
productes. 

 
Competència artística i cultural 

• Estampació de samarreta 
• Reconèixer l’evolució històrica al 

món tèxtil 
 

Competència comunicativa i lingüística 
• Redacció del portfoli 
 
 

Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 

• Proporcionar material per facilitar 
l’aprenentatge en la comparació 
del tercer món amb món industri-
alitzat 

 
Tractament de la informació i 
competència digital 

• Creació del portfoli 
• Valorar la informació que es pot 

obtenir de manera global 
• Localitzar informació i elaborar 

una documentació al respecte 
 

 
 
 
Valorar actitud a 
l’aula taller 
 
 
Calcular la 
despesa familiar 
anual en roba i 
valorar consum 
responsable 
 
 
Comparar tercer 
món i primer món 
mitjançant la 
fabricació de 
productes tèxtils 
 
Valoració de 
l’exposició oral 
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i industrial  
• Realitzar mapa conceptual sobre 

l’evolució del sector tèxtil 
 
Autoavaluació 
 

Descripció de la relació del Tercer Món amb 
la producció de tèxtil 

• Recerca d’informació a web: 
www.comercabmjusticia.com 

• Llegir testimoni: “Atrapades” 
• Llegir: “Somnis trencats 
• Llegir: “Creant llaços” 
• Comprovació, a diferents etiquetes 

de la nostra roba, el país de fabrica-
ció 

• Entrega de conclusions. Exposició 
oral a l’aula. 

 

Treball 
cooperatiu 
3 
persones 

Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Visualespacial 
 
 

Aula 
Ordinador 
 

Experiència 
• Estampació de samarretes de color 

mitjançant lleixiu i gomes elàstiques. 

Individual Intrapersonal 
Visualespacial 

Aula taller 
Samarreta 
color 
Lleixiu 
Gomes 
elàstiques 

Calcular despesa anual en roba 
• Càlcul de la despesa familiar anual 

en roba 
• Càlcul de la despesa individual en 

roba 
 

Individual 
 

Intrapersonal 
Logicamatemàtica 
 
 

Ordinador 

Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
 

 

 
 

Exemple d’activitats 
 

• Descripció de la relació del Tercer Món amb la producció del tèxtil: 
 

• Llegir tres articles diferents de la web: www.comercabmjusticia.com 
• Posar en comú les idees extretes dels tres articles 
• Escriure un document de conclusions per grup 
• Exposar a l’aula les nostres conclusions 
• Coavaluació de l’exposició oral segons rúbrica adjunta 
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 Excel·lent Correcte Incorrecte 

Presentació 
col·lectiva 

Tot el grup intervé  a 
l’exposició oral 

Més de la meitat del 
grup intervé a 
l’exposició oral 

Menys de la meitat 
del grup intervé a 
l’exposició oral 

Introducció presen-
tació 

Inicialment es fa una 
presentació del grup i 
cada participant in-
trodueix al següent  

Inicialment es fa una 
presentació del grup 
o cada participant 
introdueix al següent 

No es fa presentació 
del grup ni dels parti-
cipants 

Conclusions El grup presenta més 
de  3 conclusions 
diferents  

El grup presenta 3 
conclusions diferents 

El grup presenta 
menys de 3 conclusi-
ons diferents  

 
 
 
4.6.6. L’alimentació 
 
 

Unitat didàctica L’alimentació 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Descripció dels processos 
d’obtenció de matèries 
primeres a l’alimentació 
 
 
 

Diferenciar diferents 
tècniques de conservació 
d’aliments 
 
 
 
 
 
 

Identificar procés 
d’emmagatzematge, 
envasament i etiquetatge 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Identificar els tres processos 
d’obtenció de matèries primeres 
(agricultura, pesca i ramaderia) 

• Identificar diferents tècniques de 
conservació d’aliments 

 
 
Competència social i ciutadana 

• Valorar positivament l’aplicació 
de la tecnologia en l’obtenció de 
matèries primeres per satisfer 
les necessitats d’alimentació 

• Valorar el tenir accés a una ali-
mentació variada 

• Valoració de la seva dieta 
 
 

Competència d’aprendre a aprendre 
• Conèixer la simbologia de 

l’etiquetatge alimentari i ser ca-
paç d’interpretar-ho 

 
 
 

 
Lliurament de 
portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa. 
 
 
 
 
Valorar la 
importància de la 
producció, 
transport i 
distribució 
d’aliments per tal 
de satisfer la 
necessitat bàsica 
de l’alimentació. 
 
 
 
Realitzar una 
conserva de 
fruites, cooperatiu 
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Anàlisi d’etiquetatge d’algun 
producte alimentari  
 
 
 
 
 

Valorar consum 
responsable 
 
 
 

 
 

Competència comunicativa i lingüística 
• Redacció del portfoli 
 
 

Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 

• Utilitzar una tècnica de conser-
vació d’aliments 

 
 
Tractament de la informació i 
competència digital 

• Creació del portfoli 

 
Anàlisi d’una 
etiqueta d’un 
producte 
alimentari 
 
 
 
 
 
Tenir actitud 
crítica sobre l’ús 
de la tecnologia 
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Unitat didàctica L’alimentació 

Activitats   O.S. 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels cri-

teris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs 
• Realització de fitxa. Maneres 

d’obtenció dels aliments. Anàlisi de 
la cadena alimentària. 

Parelles Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 

Aula. 
Ordinador 

Identificació de la cadena alimentària de la 
pesca 

•  Activitat del llibre que pretén analit-
zar la cadena alimentària de la pes-
ca.  

• Realitzar un diagrama de blocs amb 
el procés  

Individual Intrapersonal 
Logicamatemàtica 
Lingüística 

Aula 
Ordinador 

Anàlisi de l’etiquetatge d’un producte 
elaborat 

• Triar tres productes diferents 
• Selecció de les etiquetes 
• Anàlisi del contingut d’aquestes 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 

Aula 
Paper 
Prèviament 
selecció 
d’etiquetes 
a casa 
 

Experiència 
• Realització de conserva de fruites 
• Creació d’etiquetes 

Parelles Intrapersonal 
Interpersonal 
Visualespacial 
Lingüística 
Naturalista 

Aula taller 
Pot de 
vidre 
Fruita 
Sucre 
Cassola 
Sabó 
 

Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
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4.6.7. Hardware i xarxes 
 
 

 
 
 

Unitat didàctica Hardware i xarxes 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Identificar els principals 
elements del hardware d’un 
equip informàtic 
 
 
 
 
 

Identificar diferents xarxes 
 
 
 
 
 

Definir Internet 
 
 
 
 
 
 

Descriure com es transmet 
la informació 
 

Identificar residus que 
genera l’ús d’ordinadors 

Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Identificar els elements més im-
portants del hardware d’un ordi-
nador 

 
Competència social i ciutadana 

• Valorar el reciclatge de material 
residual de l’ordinador 

• Valorar críticament el canvi en 
els ordinadors 

• Reconèixer la importància de les 
TIC 

 
 

Competència comunicativa i lingüística 
• Adquisició de vocabulari especí-

fic 
• Redacció del portfoli 
 

Competència d’aprendre a aprendre 
• Realitzar els tallers d’informàtica 

de maner autònoma 
• Valorar els recursos disponibles 

per millorar l’aprenentatge 
 

Tractament de la informació i 
competència digital 

• Descriure els components princi-
pals d’un ordinador 

• Realitzar portfoli 
 

 

 
Lliurament de 
portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa. 
 
 
 
 
 
 
Identificar els 
diferents 
components d’un 
ordinador 
 
 
 
 
 
 
Utilitzar o 
compartir recursos 
en la xarxa local 
de l’Institut 
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Unitat didàctica Hardware i xarxes 

Activitats   O.S. 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels cri-

teris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs  
• Realització de preguntes de manera 

individual 

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula. 
Ordinador 

Identifica els elements d’una placa base  
• Realització d’activitat del llibre 

d’associació de paraules amb imat-
ge. S’han d’identificar els principals 
components d’una placa base 

• Realització de la mateixa activitat 
però amb una placa base d’un ordi-
nador que ja no s’utilitza 

Parelles Intrapersonal 
Logicamatemàtica 
Lingüística 

Aula taller 
Ordinador 
Placa base  

Estudi de diferents dispositius de memòria 
• Preguntes tipus test sobre disquets, 

targetes de memòria, llapis USB 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 

Aula 
Paper 
Prèviament 
selecció 
d’etiquetes 
a casa 
 

Treballa a l’aula amb xarxa local 
• Identificar les dades de l’equip 
• Identificar “Mis sitios de red” 
• Identificar diversos grups de treball 
• Identificar estacions als grups de 

treball 

Individual Intrapersonal 
Visualespacial 
Lingüística 
Logicamatemàtica 

Aula 
Ordinador 
 

Exploració d’una connexió a Internet 
• Identificació dels paràmetres que in-

tervenen en una connexió a Internet 
de banda ampla 

Individual Intrapersonal 
Visualespacial 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
 

Aula 
Ordinador 
 

Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
 

 

 
Exemple d’activitats 
 

• Coneixements previs 
 

Exemple d’activitats que podem realitzar mitjançant JClic 
Aplicació JClic 
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http://clic.xtec.cat/ca/index.htm 
 

 
Exemple d’activitat JClic. Relaciona aquests components 

 
• Identifica els elements d’una placa base 

 
Exemple d’activitats que podem realitzar mitjançant JClic 
Aplicació JClic 
 
http://clic.xtec.cat/ca/index.htm 
 

 

 
Exemple d’activitat JClic. Assenyala un component i fes-lo arribar fins al número que l’identifica 

 
4.6.8. Presentacions 
 

Unitat didàctica Presentacions 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Crear presentacions 
 
 
 
 

Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Conèixer l’ús de l’ordinador per la 
realització de presentacions 

 

 

 

 
Lliurament de 
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Unitat didàctica Presentacions 

Activitats   O.S. 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels 

criteris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs (1) 
• Mostrar una presentació realitzada 

pel professor. Propostes de millora 
pel grup. 

Grup Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 

Aula. 
Ordinador 
Pissarra 
digital 

Activitats sobre Power Point 
• Activitats del llibre, guió sobre l’ús 

del Power Point 
• Familiarització amb les eines de 

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula  
Ordinador 
 

 
 

Seleccionar informació per 
dissenyar presentacions 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilitzar una presentació 
 
 
 
 
 
 

Utilitzar Power Point en la 
realització d’una presentació 
 

 
Competència social i ciutadana 

• Ser conscient de la importància 
d’Internet a l’hora de comunicar-
nos 

 
Competència comunicativa i lingüística 

• Utilitzar el llenguatge de manera 
adequada a les presentacions 

 
Competència artística i cultural 

• Creativitat en l’ús de les TIC 
 
Competència d’aprendre a aprendre 

• Realitzar presentació, recurs per 
exposició oral 

• Realitzar les tasques del taller 
d’informàtica de manera autòno-
ma 

 
Tractament de la informació i 
competència digital 

• Editar presentacions 
• Creació de presentacions mitjan-

çant Power Point 
 

portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa. 
 
 
 
 
 
 
Valorar disseny 
d’una presentació 
 
 
Realitzar la 
presentació de 
manera autònoma 
 
 
Valorar la 
participació en una 
exposició oral 
 
 
 
 
 
Editar 
presentacions 
amb textos, 
imatges, sons. 
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Power Point 
• Identificació dels diferents elements 

que es poden inserir a una presen-
tació 

Editar una presentació realitzada. Anàlisi 
d’objecte. 

• De manera individual buscar pro-
postes de millora sobre la presen-
tació mostrada 

• En grup decidir quines propostes 
de millora es realitzaran 

• Editar la presentació amb l’objectiu 
de millorar-la 

• Mostrar a l’aula la presentació de 
cada grup amb la seva millora 

Individual 
Treball 
cooperatiu 
3 
persones 

Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 

Aula 
Presentació 
inicial 
Pissarra 
digital 

Creació d’una presentació 
• Realitzar una presentació en Power 

Point  
• Seleccionar tema, ha de ser sobre 

l’objecte construït amb material re-
ciclat 

• Presentació oral a l’aula 
 
Coavaluació 

 

Treball 
cooperatiu 
3 
persones 

Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
 

Aula 
Ordinador 
 

Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
 

 

 
Exemple d’activitats 
 

• Creació d’una presentació 
Coavaluació de la presentació oral i escrita 

 

 Excel·lent Correcte Incorrecte 

Presentació 
col·lectiva 

Tot el grup intervé  a 
l’exposició oral 

Més de la meitat del 
grup intervé a 
l’exposició oral 

Menys de la meitat 
del grup intervé a 
l’exposició oral 

Introducció presen-
tació 

Inicialment es fa una 
presentació del grup i 
cada participant in-
trodueix al següent  

Inicialment es fa una 
presentació del grup 
o cada participant 
introdueix al següent 

No es fa presentació 
del grup ni dels parti-
cipants 

Disseny presentació El grup presenta un 
disseny treballat i no 
és igual als realitzats 

El grup presenta un 
disseny treballat però 
és igual a alguna 

El grup presenta un 
disseny molt poc 



 

 
Plans individualitzats 
Ensenyar a l’alumnat amb necessitats educatives específiques                                              

 
 

46 

a l’aula  presentació realitza-
da a l’aula 

treballat  

 
 
4.6.9. Internet 

 
 

 
 

Unitat didàctica Internet 

Objectius Competències bàsiques 
Criteris 

d’avaluació 

Identificar les possibilitats 
d’Internet 
 
 
 
 
 

Buscar i seleccionar 
informació a través 
d’Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar diferents 
navegadors 
 
 
 
 
 
 

Utilitzar un programa per 
enviar correu 
 

Utilitzar xats 

Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: 

• Utilitzar Internet per buscar in-
formació 

 
Competència social i ciutadana 

• Diferenciar el programari lliure 
• Utilitzar les TIC en les comunica-

cions de manera adequada 
 

Competència comunicativa i lingüística 
• Interpretació de la informació  
• Realització portfoli 
 
 

Competència artística i cultural 
• Creativitat en l’ús de les TIC 

 
Competència d’aprendre a aprendre 

• Realitzar les tasques del taller 
d’informàtica de manera autòno-
ma 

 
Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 

• Realitzar recerca d’informació de 
manera autònoma 

• Ús del correu de manera autò-
noma 

 
Tractament de la informació i 
competència digital 

• Recerca d’informació 
• Identificar possibles riscos de l’ús 

d’Internet 
 

 

 
Lliurament de 
portfoli a cada 
unitat. Avaluable 
segons rúbrica 
inclosa. 
 
 
 
 
Ús responsable a 
l’aula amb 
l’ordinador 
 
 
 
 
 
 
Utilitzar Internet 
per buscar 
informació 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar correus i 
rebre 
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Unitat didàctica Internet 

Activitats   O.S. 
Intel·ligència 
múltiple 

Recursos 

Introducció del tema. 
• Comunicació dels objectius i dels cri-

teris d’avaluació 

 
 

  

Coneixements previs (1) 
• Quins navegadors coneixem? 
• Què permet una pàgina web? 
• Has fet servir alguna vegada el cor-

reu electrònic? 

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula. 
Ordinador 
 

Activitats sobre cerca d’informació 
• Introducció directa de l’URL per fer 

una recerca concreta 
• Recerca d’informació mitjançant Ya-

hoo 
• Recerca d’informació mitjançant Go-

ogle 

Individual Intrapersonal 
Lingüística 

Aula  
Ordinador 
 

Ús del correu 
• Crear una bústia de correu a Gmail 
• Envia i rebre correus 
• Adjuntar arxius al correus 

Individual 
Grup 

Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 

Aula 
Ordinador 

Lliurament de portfoli 
• Construcció de portfoli al llarg del 

curs 

Individual Visualespacial 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Lingüística 
Logicamatemàtica 
Cinestèsicocorporal 
Musical 
 

 

 
 
Exemple d’activitats 
 

• Recerca d’informació mitjançant Google: 
 

Buscar imatges d’objectes realitzats amb material reciclat 
Buscar informació sobre la Història d’Internet 
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5. RESULTATS ESPERATS 
 
Com ja havíem mencionat aquest PI no s’ha posat en pràctica, per tant no podrem valorar els 
resultats, però sí podem parlar dels resultats que esperem obtenir. 
 
Aquest PI incorpora metodologies no utilitzades amb l’alumna de manera habitual a l’actualitat. 
Amb totes elles volem aconseguir uns resultats, que de ben segur, potenciaríem més si fos una 
dinàmica de totes i cadascuna de les diferents assignatures de 2n d’ESO que cursa l’alumna. 
De totes maneres, el plantejament del projecte és la concreció d’un PI a l’assignatura de 
Tecnologies únicament. 
 
Primerament hem plantejat una adaptació curricular; amb ella volem aconseguir alliberar a 
l’alumna de continguts que considerem renunciables. 
 
Hem plantejat una seqüència didàctica amb la construcció d’un objecte amb un circuit senzill i 
posterior memòria del projecte, que pretén ser el fil conductor de l’assignatura. Aspecte que 
dona sentit al currículum, exposem els continguts de manera concreta, fet que pensem pot ser 
d’utilitat per l’alumna, ajuda a passar dels conceptes concrets als abstractes. 
 
Hem incorporat una sèrie d’activitats que intenten potenciar l’autonomia de l’alumna. Un dels 
problemes que havíem observat era la dependència que té per resoldre qüestions, les activitats 
pensades en projectes (ABP), les activitats per crear coneixement significatiu tenint en compte 
els coneixements previs, el treball cooperatiu, el portfoli intenten potenciar la seva autonomia. 
 
Hem incorporat també, un nou sistema d’avaluació, volem incentivar totes les seves habilitats, 
intentem treballar segons competències bàsiques i intel·ligències múltiples, això ha de millorar 
el seu rendiment, ja que no basem tota l’avaluació de l’assignatura en intel·ligència lingüística o 
matemàtica, si no que s’incorporen habilitats socials treballades en grup i de manera individual, 
necessàries pel seu aprenentatge. 
 
El portfoli, és una altra peça clau d’aquest pla individualitzat, l’entrega periòdica i sistemàtica 
dels millors treballs permeten una avaluació continuada, amb un feedback positiu per l’alumna. 
L’elogi és una de les armes que disposem per millorar l’actitud de la nostra alumna i durant els 
seguiments del portfoli podem elogiar els seus progressos i ajudar a millorar les seves 
carències. Un altre dels aspectes que es mostraven en la diagnosi inicial de l’alumna era la 
necessitat de la millora en la seva escriptura, mitjançant el portfoli ajudem a millorar aquest 
aspecte de manera transversal.  
 
Les activitats cooperatives i aquelles que són en parella, intenten incentivar i motivar a l’alumna, 
integrar-la a la classe i ajudar que el seu aprenentatge sigui un procés educatiu que inclogui un 
ventall ampli d’habilitats, necessitarà autocontrol per treballar en grup, treballarà les 
intel·ligències intrapersonal i interpersonal, tant importants durant tota la seva vida i 
especialment a la seva adolescència, tal i com hem vist a l’assignatura “Aprenentatge, conducta 
i desenvolupament de la personalitat” d’aquest Màster. 
 
Totes aquestes metodologies treballades des de la teoria de les Intel·ligències Múltiples 
pretenen millorar el procés d’aprenentatge de l’alumna, ella ha de ser la protagonista d’aquest 
procés, i la professora la guia per aconseguir els objectius proposats. 
 
La posada en pràctica d’aquestes línies de treball amb objectius molt concrets pretén obtenir 
també resultats concrets; són: 

• Potenciar totes les habilitats de l’alumna 
• Incentivar la seva autonomia 
• Incentivar el pensament crític 
• Augmentar la seva autoestima 

 
En definitiva valorar i millorar el seu procés d’aprenentatge. 
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6. CONCLUSIONS 
 
Aquest treball fi de màster (TFM) recull la concreció d’un PI per una alumna repetidora de 2n 
d’ESO. Per realitzar aquest projecte m’he basat en coneixements que he adquirit a diferents 
assignatures del Màster. La intenció ha estat incorporar metodologies diverses per ensenyar i 
avaluar, contemplar la diversitat que hem pogut observar al pràcticum, i tenir un major número 
de recursos per fer front a aquesta heterogeneïtat.  
 
L’atenció a la diversitat és bàsica en el procés d’ensenyament-aprenentatge. La selecció del 
tema del TFM ha estat condicionada per aquest fet. És important ajudar a l’alumnat que ho 
requereixi, ensenyar la manera de ser autònom i aconseguir potenciar habilitats que 
necessitarà més enllà de les aules de l’institut.  
 
Durant el Màster una professora, obvio el nom no he demanat permís per utilitzar aquí les 
seves paraules, ens va explicar que l’alumnat arriba a l’institut amb la seva motxilla, depèn de 
la situació de l’alumne/a en concret, aquesta motxilla pesa més o menys, i un altre professor del 
Màster, també l’obvio pel mateix motiu, em va dir que liderar l’aula no vol dir anar el primer, sinó 
agafar la motxilla d’aquell que ho necessiti per tornar-li a posar quan s’hagi refet. Paraules que 
espero recordar i aplicar sigui quin sigui el meu àmbit laboral.  
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tèxtil a diferents països del Tercer Món. 
 
http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/portfoli.pdf (consulta maig 2011) Informació sobre 
portfoli, intel·ligències múltiples i rúbrica portfoli. 
 
 
http://webquest.xtec.cat/curswq08_09/td109/modul_5/practica_4.html (consulta maig 2011) 



 

 
Plans individualitzats 
Ensenyar a l’alumnat amb necessitats educatives específiques                                              
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Informació sobre rúbrica portfoli. 
 
7.3. Documentació Màster 
 

Atenció a la diversitat, plans individualitzats. Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la 
personalitat. 
  
Programació d’una unitat didàctica. Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundària I. 
 
Normativa pla individualitzat. Organització escolar: contextos educatius i participació. 
 
Treball cooperatiu. Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundària II. 
 
Mètodes d’avaluació. Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundària II. 
 
Macroprogramació. Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundària II. 

 
J. Altés, R. Alsina, M. Ramos. Avaluació basada en les intel·ligències múltiples.  
 
J.A. Aguilar, A.P. Besé, J. Tello, J.A. Torres. Macroprogramació. Programació didàctica de 2n de 
Tecnologies. 


