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0.- INTRODUCCIÓ 
 
 
El present treball de TFM planteja incloure en el currículum de secundària diferents elements 
de la cultura de les persones nouvingudes a Catalunya. L’objectiu és treballar la diversitat de 
forma curricular perquè d’aquesta manera tots els alumnes facin una immersió en altres 
cultures que afavorirà tant als alumnes nouvinguts com als autòctons.  
 
En concret la proposta es realitza pel currículum de tecnologies de  1er a 3er d’ESO i de la 
optativa de tecnologia de 4rt. 
 
En la darrera dècada hi ha hagut un gran procés d’ immigració extracomunitària que ha omplert 
les aules d’alumnes amb una cultura diferent a la catalana. Els alumnes nascuts a Catalunya 
conviuen en el mateix centre amb alumnes nouvinguts. Els alumnes de diferents cultures no 
només estudiaran junts sinó que en un futur, treballaran i compartiran l’espai públic, es 
relacionaran i en definitiva formaran part de la mateixa societat. Per això, crec que s’ha 
d’enfocar la multiculturalitat des d’ un prisma obert i ampli,  a partir del coneixement de les 
diferents cultures. 
 
En el treball s’analitzen 3 aspectes:   

 
1. Procedència del alumnat nouvingut  
2. Anàlisis del currículum susceptible a ser adaptat a les cultures nouvingudes 
3. Propostes curriculars des de la visió de les cultures dels nouvinguts 

 
En el primer capítol que es titula “Procedència del alumnat nouvingut” veurem les principals 
característiques del procés d’ immigració d’aquests darrers anys a Catalunya i les actuacions 
més significatives que s’han fet en les aules per adaptar-se a aquesta situació. 
 
En aquesta primer capítol es tractarà com es treballa actualment la inserció del alumnat 
nouvingut en les aules de les escoles catalanes. Es comentarà, per exemple, l’aula d’acollida, 
experiències d’ensenyament de la llengua, etc... 
 
A partir de l’anàlisi de la procedència d’aquesta immigració s’han escollit la cultura de tres 
països que són: Marroc, Equador i Xina. Els motius de l’elecció d’aquests països són: el Marroc 
és el país amb més alumnat nouvingut amb  23.868 alumnes; l’Equador, el segon país escollit, 
d’on provenen 14.4701, és representatiu de la cultura llatinoamericana i finalment, s’ha triat la 
Xina perquè és una cultura diferent i poc coneguda. Per tant, en el treball es tracten aspectes 
de la cultura de països  de tres continents diferents.  
 
El segon capítol és l’ “Anàlisi del currículum per incorporar aspectes culturals de les persones 
nouvingudes”. En aquest capítol, es revisarà de forma detallada el currículum de tecnologies de  
1er a 3er d’ESO i de la optativa de tecnologia de 4rt. 
 
En el tercer capítol “Propostes curriculars des de la visió de les cultures dels nouvinguts” 
s’inclouran ja els aspectes concrets dels elements de les cultures del Marroc, Equador i la Xina 
que es proposen incorporar en el currículum de tecnologia de l’educació secundària. 
 
Les activitats que es proposen en aquest treball són: 
 

1. Pràctica d’escriptura xinesa amb Tinta Xina 
2. Construcció d’un Tangram 
3. Explicació del sistema de producció de comerç just de roses a l’Equador 
4. Construcció d’una maqueta de l’Atlas 
5. Construcció d’un instruments de la música quítxua: La Quena 
6. Representació de l’estructura de la Presa de les 3 gorges 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.ua.es/uem/docs/bibliografia/alum_nouvingut_cat.pdf[abril	  2011]	  
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En aquest tercer capítol cada proposta curricular tindrà un apartat: “Aspectes culturals vinculats 
a la proposta curricular”, es comenten aspectes destacats de la cultura dels països estudiats 
per tal de realitzar la proposta concreta d’incorporació de nous elements culturals en els 
continguts de tecnologia. Depenent de la cultura de cada país ens centrarem en uns aspectes o 
en uns altres. 
 
Estic convençut que pot ser una experiència positiva  incloure aspectes de les diferents cultures 
dels nouvinguts en l’assignatura de tecnologia. Això servirà per potenciar l’autoestima i 
integració de les persones nouvingudes i pot ser un estímul per l’aprenentatge d’aquesta 
assignatura. Models socials globalitzats exigeixen una resposta social amplia, que comença en 
l’educació des de tots els àmbits de treball. Queda per un futur treball veure quins resultats 
tindria a la pràctica i quines conclusions de l’experiència s’extraurien. 
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1.- PROCEDÈNCIA DE L’ ALUMNAT NOUVINGUT 
 
 
1.1.-  El procés d’immigració i la creació de les aules d’acollida 
 
A finals de la dècada dels noranta, Catalunya va començar a rebre contingents de ciutadans 
provinents de la immigració extracomunitària. Eren agrupacions familiars i van venir molts joves 
en edat escolar . La seva arribada a escoles i instituts podia o no coincidir amb períodes de 
començament del curs escolar. Quan aquesta xifra era petita, els recursos del sistema eren 
suficients per incorporar la nova situació. Però quan les xifres començaren a disparar-se i 
l’arribada era de nens o joves de 12 a 16 anys, les dificultats s’accentuaren. La mateixa 
organització dels centres de secundària i la cultura docent imperant feia molt més difícil oferir 
una resposta adaptada a la singularitat de cadascun dels casos que representaven aquests 
alumnes nouvinguts. 
 
La resposta de l’Administració educativa va ser la creació dels anomenats TAE (tallers 
d’adaptació escolar i aprenentatges instrumentals bàsics) destinats a aquells alumnes que 
s’havien d’incorporar a l’ESO una vegada començat el curs i que no posseïen el domini de cap 
de les dues llengües oficials. 2 
 
El TAE s’ubicava en un IES de la zona i acollia un alumnat nouvingut procedent de diversos 
centres de la localitat. Aquests tallers funcionaven pel mati i no acabaren de donar resultats 
satisfactoris. L’alumne nouvingut anava al taller pel mati i només anava a l’ institut per la tarda. 
Els companys de l’ institut els percebia com a estranys.  
 
En els darrers anys, i atès que la proporció d’alumnat nouvingut de totes les edats ha anat 
augmentant en determinades comarques i poblacions, el Departament d’Educació substituí el 
model dels TAE pel de les aules d’acollida i el denominat Pla LIC3 (llengua, interculturalitat i 
cohesió social). La característica principal del nou model consistia en realitzar una acurada 
acollida a l’alumnat nouvingut en el seu propi centre ordinari de destinació. Per tal de facilitar la 
integració a l’oferta curricular i horària del centre en el seu curs de referència, els centres 
podien demanar a l’Administració la constitució de les denominades aules d’acollida. Aquesta 
tipologia d’aula funciona tant a primària com a secundària i acull aquell alumnat que, en no 
dominar el català, li costa molt seguir el ritme de les classes en aquelles assignatures més 
conceptuals i lingüístiques. 
 
Tanmateix, i segons el projecte de cada centre en particular, molts dels alumnes que gaudeixen 
d’aquest recurs solen sortir de l’aula d’acollida per compartir classes amb tots els companys del 
seu grup-classe ordinari –i, per tant, amb companys autòctons– en assignatures com tutoria, 
educació visual i plàstica, educació musical, educació física, tecnologia, etc. Representa un 
model a mig camí entre el recurs extern i separador (TAE) i el plenament integrador que seria, 
potser, el del centre acollidor on totes les aules serien ordinàries i d’acollida al mateix temps. 

Crec que el present treball es important perquè segons dades del Ministeri d’Educació, dins del 
col·lectiu d’alumnes amb fracàs escolar, el 10% són alumnes immigrants; a més, 3 de cada 4 
d'aquests alumnes estudien a l’escola pública. Continuant amb les dades del Ministeri 
d’Educació, els principals problemes d’integració detectats en aquests alumnes són: l’escassa 
escolarització anterior, la poca competència lingüística, la desorientació cultural, els conflictes 
religiosos (menjar, horari, calendari...), les condicions de vida precàries i l’escàs material d’ús 
propi. L’índex d’analfabetisme més important es detecta entre els marroquins procedents del 
nord i de les zones rurals, i especialment en el col·lectiu de dones. 
 
Un dels suggeriments pel de María José Montón Sales per afavorir les relacions socials dels 
alumnes immigrants acabats d’incorporar és “utilitzant els seus aprenentatges per donar-los 
protagonisme dins del grup classe”4. En aquest sentit és on el present treball vol incidir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.edu21.cat/ca/continguts/120 [abril 2011] 
3	  http://www.xtec.es/lic/nouvingut/index.htm [abril 2011]	  
4Montón M.J. (2002). Necessitats educatives de l'alumnat d'incorporació tardana a l'educació secundària obligatòria: 
orientacions i propostes. Llicència d'Estudis [abril	  2011]	  
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1.2.- El Pla d’Acollida de Centre 
 
El pla d'acollida és el conjunt d'actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de 
facilitar l'adaptació de l'alumnat que s'incorpora al nou centre, amb aquesta finalitat s'ha de 
portar a terme un procés d'adaptació escolar i d'aprenentatge de la llengua catalana. Un dels 
aspectes claus que s'han de treballar respecte a l'alumnat és prioritzar, en el procés inicial, els 
continguts de la llengua oral i lecto - escriptura facilitant i promovent la participació activa 
d'aquest alumnat en l ́ús del llenguatge. 
 
Tal i com assenyala Montón5, un dels aspectes més importants i prioritaris és el vincle afectiu 
que les persones nouvingudes, en aquest cas nens i nenes i adolescents, estableixen amb la 
societat d'acollida. Per tant, el primer contacte que s'estableix amb el centre educatiu i el seu 
entorn pot esdevenir un factor clau alhora d'integrar-se. 
 
El Departament d'Educació en la seva resolució del 20 de maig de 2003 recorda la 
responsabilitat de l' acollida i integració escolar de l'alumnat nouvingut a Catalunya és, en 
primer lloc, del centre educatiu i de tots els professionals que hi treballen. Per aconseguir-ho el 
centre ha d'elaborar un pla d'acollida i d'integració que, amb una adequada utilització dels 
recursos, permeti una escolarització que garanteixi el seguiment normal del currículum per part 
d'aquest alumnat i la seva progressiva autonomia dins de l'àmbit escolar i social. 
 
Al llarg del territori diversos centres educatius han iniciat plans d'acollida de centre oberts i 
flexibles tenint en compte diverses necessitats: 
 

• La programació d'actuacions i estratègies que el centre escolar es plantegi a curt termini i   
a llarg termini. 

• El disseny d'itineraris curriculars per a l'alumnat, i el seu seguiment.  
• L'assessorament a les famílies sobre aspectes de l'ensenyament obligatori a Catalunya.  

  
1.3.-  La procedència de l’alumnat nouvingut 
 
Les mesures comentades en els apartats anteriors es deuen al gran increment de alumnat 
nouvingut dins del procés migratoris de la primera desena del segle XXI. 
 

                       
   Figura 1.- evolució alumnat nouvingut 
 
El gràfic ens mostra que el nombre total d'alumnat nouvingut a Catalunya ha experimentat un 
increment considerable en els darrers vuit cursos escolars, passant de 9.868 alumnes l'any 
1991- 1992 a 89.470 en l'actualitat. El curs 1991-1992 hi havia un total de 1.209.011 d'alumnat 
autòcton, mentre que aquest curs el total d'alumnat autòcton és de 898.471. 
 
Aquestes dades mostren que no només hi ha hagut un increment de l'alumnat nouvingut, sinó 
que també una disminució important de la població escolar autòctona. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5
Montón M.J. (2002). Necessitats educatives de l'alumnat d'incorporació tardana a l'educació secundària obligatòria: 

orientacions i propostes. Llicència d'Estudis [abril	  2011]	  
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Si calculem els percentatges corresponents d'alumnat nouvingut en relació amb la població 
escolar total de Catalunya, tenim que el 1991-1992 era del 0,81% i el curs 2004-2005 és del 
9,06%. Un dels problemes que hi ha actualment a l'hora de donar xifres exactes d’alumnat 
nouvingut a les escoles catalanes és la dispersió de les dades, perquè s’han utilitzat sistemes 
diversos per a comptabilitzar-los. Així, el Departament d’Educació normalment ha utilitzat la 
dada país de naixement de l’alumne, que és la dada amb què ens hem basat per confeccionar 
les taules i gràfiques que incloem en aquest apartat. 
 
Centrant-nos en l’origen d’aquest alumnat nouvingut he trobat dades del 2005. En elles es 
representa la immigració extracomunitària a Catalunya en referència a l'alumnat, matriculat en 
els centres de Primària i Secundària del territori. sobre l'alumnat nouvingut. Penso que és 
imprescindible situar el fenomen migratori d’una manera general abans d’entrar a fer 
consideracions sobre el país de procedència. 
 
 

 
País de 

Procedència 
 

 
Nombre 

d’Alumnes 

Marroc 23.868 
Equador 14.470 
Colòmbia 5.441 
Argentina 4.862 
Romania 3.605 
Xina 3.211 
Perú 3.208 
Bolívia 2.592 
Gàmbia 2.195 
Uruguai 2.095 
República Dominicana 2.047 
Xile 1.524 
Rússia 1.192 
Ucraïna 1.077 
Brasil 1.056 
Pakistan 1.011 
Veneçuela 890 
Bulgària 776 
Senegal 612 
Cuba 602 
India 568 

 
Taula 1. L’alumnat nouvingut extracomunitari, segons els principals països de procedència.6 
 
Tal i com observem en aquesta taula la majoria dels països de procedència de l'alumnat que hi 
ha en aquests moments a les aules catalanes són de parla castellana, que són un total de 12 
països dels 25. Entre els països majoritaris, en primer lloc trobem l'alumnat procedent del 
Marroc (23.868), seguit per tres països de parla castellana: Equador, Colòmbia i Argentina (que 
sumats fan un total de 24.773). Finalment, amb diferència tenim Romania (3.605) i Xina (3.211)   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6
http://www.ua.es/uem/docs/bibliografia/alum_nouvingut_cat.pdf	  [abril	  2011]	  
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                Figura 2. Percentatge de llengües que parlen els alumnes nouvinguts. 
 

 
Aquestes dades ens indiquen la gran diversitat lingüística que hi ha en els centres educatius i 
ens mostra que la majoria d'alumnat nouvingut procedeix d'Amèrica Central i del Sud, 
posicionant l'alumnat de parla àrab i/o berber en segon lloc. 
 
Dels diferents països d’origen he triat Marroc, Equador i Xina. Aquesta elecció es deu a 
diferents motius. Primerament, Marroc és el país amb més alumnat nouvingut amb  23.868. El 
segueix Equador, el segon país escollit amb 14.470 que representa la cultura llatinoamericana. 
Finalment per escollir un país culturalment diferent, hem triat la Xina. 
 
D’aquesta manera tenim una representació cultural de tres continents diferents. 
 
En l’elecció també ha participat el fet de que són les tres cultures majoritàries de l’alumnat 
nouvingut i alhora són diferents entre elles. 
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2.-  ANÀLISIS DEL CURRÍCULUM SUSCEPTIBLE A SER ADAPTAT A LES CULTURES 
NOUVINGUDES 
 
En aquest capítol analitzarem el currículum que han d’impartir els centres de secundària de 
tecnologia. Cal tenir en compte que aquest currículum s’imparteix tant per alumnes autòctons 
com per alumnes nouvinguts de l’ESO. El currículum està recollit al Decret 143/2007 DOGC 
núm. 4915. 7 
 
La matèria de tecnologia es desglossa en dos grans blocs. Per una banda els continguts 
tecnològics que s'han de desenvolupar en els cursos de primer a tercer per a tot l'alumnat en la 
matèria de tecnologies; i de l'altra, els continguts de dues matèries optatives en el quart curs: 
tecnologia i informàtica. 
 
Els continguts del primer curs són: La tecnologia i el procés tecnològic: eines i materials de 
tecnologia; disseny i construcció d'objectes; i Les TIC com a eina per a la integració i la 
comunicació de la informació.  
 
1.a.- Pel que fa a la tecnologia i el procés tecnològic:eines i materials de tecnologia es tracten: 
 

• Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, 
manteniment i normes de seguretat. 

• Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves 
aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes. 

• Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes 
de representació normalitzats per representar objectes. 

• Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes 
de representació normalitzats per representar objectes. 

• Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu 
possible estalvi, reutilització i reciclatge. 

• Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada 
material seguint les normes de seguretat. 

 
Per tal de inserir característiques de les diferents cultures en aquest primer curs observem que 
és difícil en el primer tema: La tecnologia i el procés tecnològic.  
 
En ell es treballen els continguts específics de la cultura autòctona com són les eines; el 
reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic. És un tema tancat 
vinculat a les pròpies pràctiques amb les màquines.  
 
En el contingut anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les 
seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes, es podria fer un incís 
sobre altres cultures, tot i així no és un contingut on sigui fàcil incloure-hi aquests aspectes. 
 
En el següent contingut del tema: la utilització d'instruments de representació gràfica aplicant 
acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes és 
podrien utilitzar objectes característics d’altres cultures, tot i que al mateix passa amb el 
contingut anterior i és que les acotacions es solen utilitzar en objectes geomètrics senzills.  
 
1.b.-  Disseny i construcció d'objectes inclou: 
 

• Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els 
sistemes de representació tractats. 

• Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'identificar els seus 
elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 

• Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva 
resistència als esforços. 

• Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció 
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pròpia. 
• Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics. 
• Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat. 

 
En aquest tema s’obre una porta a utilitzar una objecte característic de la cultura dels 
nouvinguts. El primer contingut que s’exposa en el Decret és el disseny i construcció d'un 
objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els sistemes de representació 
tractats. Malgrat que potser requereix un sobreesforç, crec que pot ser interessant elaborar una 
proposta de construcció d’un objecte típic de la cultura del nouvinguts.  
  
En el segon contingut que és l’observació d'objectes quotidians i de construccions simples per 
tal d'identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses, es pot 
continuar treballant amb l’objecte creat anteriorment.  
 
Per tal d’assolir el tercer contingut que és el disseny i construcció d'estructures senzilles 
aplicades a un objecte per millorar la seva resistència, seria convenient proposar un objecte 
diferent al creat anteriorment perquè és difícil trobar un objecte típic que a més a més 
requereixi de un reforçament.   
 
Per complir amb els tres últims continguts no es proposa inserir elements propis d’altres 
cultures perquè són continguts curriculars que parlen de fenòmens físics com l’electricitat i les 
forces. 
 
1.c.- Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. 
 

• Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen 
informació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons 
mòbils i interconnexió entre ordinadors. 

• Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar 
informació de suports físics o virtuals. 

• Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació 
i els treballs elaborats. 

 
L’últim tema d’aquest primer curs ens torna oferir una oportunitat de treballar temes curriculars 
amb Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació. En ells es treballa 
amb contingut gràfic que pot representar aspectes de les diferents cultures com poden ser 
fotografies, vídeos, escrits, cançons…etc. D’aquesta manera es pot introduir aquesta 
multiculturalitat que vol presentar el treball.   
 
Els continguts del segon curs són l’electricitat; processos i transformacions tecnològiques en la 
vida quotidiana; L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació. 
 
2.1.- L’ electricitat 
 
És difícil en el primer tema poder fer referència a aspectes multiculturals perquè en els seus 
continguts estan vinculats a fenòmens físics com són els següents objectius: reconeixement de 
la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, 
receptors i aparells de comandament. La caracterització del corrent elèctric altern i continu. 
Identificació dels efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme. El 
reconeixement experimental de motors elèctrics. Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques 
en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i resistència. Disseny i construcció de circuits elèctrics 
senzills amb elements físics per donar resposta a les necessitats de l'habitatge i altres entorns, 
i amb programes de simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les 
variables. 
 
2.2.- Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana que tracta de: 
 

• Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres. 
• Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes 

elaborats. 
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• Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de productes 
elaborats. 

• Anàlisi d'un procés industrial proper. 
• Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, 

etiquetatge, manipulació i transport. 
• Valoració del consum responsable. 
• Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 
• Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 
• Valoració de l’impacta de la transformació de les matèries primeres en el medi. 

 
En aquest apartat si es pot incidir en donar una visió transversal amb els continguts com: 
anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia 
i valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació d'electricitat.  
 
Fent un estudi en relació als processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana, 
s’observa la possibilitat de fer una anàlisis de la caracterització de l'obtenció de les matèries 
primeres dels diferents països estudiats. Així com també en els continguts referents a la 
identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, 
etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable. 
 
En l’anàlisi d'un procés industrial proper s’hauria de fer referència a la industria catalana perquè 
com s’indica ha de ser proper. 
 
En els següents apartats sobre contrastació de similituds i diferències entre processos 
tecnològics, la valoració dels canvis en les necessitats humanes i la valoració de l’impacta de la 
transformació de les matèries primeres en el medi; es pot incloure la perspectiva de les noves 
cultures. 
 
2.3.- L’ordinador com a mitjà d'informació i comunicació inclou: 
 

• Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilització 
de l'ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, 
xat i videoconferència. 

• Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació 
d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes i 
de la informació 

• Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva 
autoria, fiabilitat i finalitat. 

• Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals. 
• Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge. 
• Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de presentacions 

dels treballs individuals i de grup 
 
En l'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació es fàcilment aplicable l’objectiu del treball. 
En aquest primer contingut al ser metodològic no podrem incloure culturals.  
 
En canvi en el segon que es la utilització d'eines i aplicacions es pot treballar en base a incloure 
aspectes culturals dels nouvinguts.  
 
En els tres últims continguts no es proposa incloure activitats específiques.  
 
Els continguts del tercer curs són: màquines, mecanismes i estructures; els projectes 
tecnològics; les comunicacions. 
 
3.1.- Màquines, mecanismes i estructures conté: 
 

• Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant 
l'observació 

• Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'analitzar-ne els seus 
elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 
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• Caracterització de les màquines tèrmiques.  
• Valoració de l'ús de combustibles tradicionals i alternatius i del seu impacte en el medi. 
• Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del 

moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines. 
• Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i 

associacions d'ells, i determinar esforços i estabilitat d'estructures. 
• Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes i 

associacions de mecanismes per a realitzar una funció determinada. 
 
En el tema de màquines, mecanismes i estructures té com a primer contingut la caracterització 
dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant l'observació. Ens permet 
incorporar estructures pròpies dels diferents països com es l’exemple de les mesquites i de la 
presa de les 3 gorges. En el contingut, l’anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples 
per tal d'analitzar-ne els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses es 
pot seguir el mateix procediment que amb el contingut anterior i utilitzar elements de les noves 
cultures.  
 
Els continguts restants d’aquest tema no ens són útils per dur a terme el propòsit de incorporar 
aspectes de les noves cultures als continguts curriculars. 
 
3.2.- els projectes tecnològics : 
 

• Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés de recerca de solucions. 
• Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i funcionalitat de l'objecte o 

procés; relació de materials, eines i maquinari necessari; estudi econòmic del projecte; 
planificació del procés de realització; avaluació del resultat; elaboració de la memòria. 

• Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic. 
• Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la resolució de problemes i la 

presentació de la memòria. 
• Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient. 
• Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i economització. 
• Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de màquines, eines i espais. 

 
El tema del projecte tecnològic pot ser adequat per endinsar-nos en algun aspecte cultural 
donat que es pot plantejar des de moltes vessants. Es pot fer un mapa cartogràfic amb relleu 
d’alguna regió d’aquests països.  
 
3.3.- Les comunicacions 
 

• Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de 
posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 

• Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de 
grup a Internet.  

• Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà de 
comunicació en un espai real o virtual. 
 

En el tercer tema que són les comunicacions és difícil inserir aspectes culturals rellevant, sinó 
que es poden fer referències, com per exemple que el dia de la Mare es fan connexions 
radiofòniques a Equador entre equatorians que viuen a Barcelona i de l’Equador. 
 
Els continguts de l’assignatura de 4rt d’ESO optativa té com ha currículum: l'habitatge; 
electrònica, pneumàtica i hidràulica; control i automatització. 
 
4.1.- Els continguts curriculars de l’habitatge són: 
 

• Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, 
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 

• Caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o 
lloguer, condicions d'habitabilitat, accés als serveis. 
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• Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, utilitzant la 
simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. Identificació del cost 
dels serveis bàsics. 

• Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació 
d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions 
concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. 
Mesures de seguretat a l'habitatge. 

• Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura 
bioclimàtica i domòtica. 

 
En el contingut referent a habitatge és fàcil parlar dels diferents tipus d’habitatge i de les 
diferents condicions que es donen segons el país de que es tracta.  
 
En el segon i tercer contingut, en canvi requereix de un habitatge occidental per dur-se a terme 
ja que tracta qüestions concretes de legislació de la nostra societat com és la caracterització 
del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer, condicions 
d'habitabilitat, accés als servei i  l’anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un 
habitatge, utilitzant la simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. 
Identificació del cost dels serveis bàsics.  
 
El mateix passa en els altres continguts restants, que són el reconeixement de les tècniques 
bàsiques i dels materials de manteniment i reparació d'un habitatge i aplicació de tècniques de 
manteniment i reparació a situacions concretes i valoració dels avantatges de la utilització de 
nous materials als habitatges i les mesures de seguretat a l'habitatge i la valoració d'estratègies 
d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i domòtica. 
 
Els temes de electrònica, pneumàtica i hidràulica i el control i automatització no s’hi poden 
incloure continguts curriculars relacionats amb aspectes de les cultures dels nouvinguts. 
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2.1.- Taules explicatives 

PRIMER D’ESO 

CONTIGUT És pot adequar? Com s’adequaria? 

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

Reconeixement i anàlisi 
d'eines i màquines pròpies de 
l'entorn tecnològic: utilització, 
manteniment i normes de 
seguretat. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

Anàlisi de les propietats i 
usos dels diferents materials 
tècnics i deducció de les 
seves aplicacions a partir de 
l'observació i anàlisi de 
diferents objectes. 

Si. Podrien ser objectes amb 
alguna peculiaritat d’alguna 
de la cultura del nouvinguts. 
Pràctica d’escriptura xinesa 
amb Tinta Xina 

Utilització d'instruments de 
representació gràfica aplicant 
acotacions, escales i 
sistemes de representació 
normalitzats per representar 
objectes. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

 Valoració de la necessitat de 
fer un ús responsable dels 
materials contemplant el seu 
possible estalvi, reutilització i 
reciclatge. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

Valoració de la necessitat 
d'utilitzar les eines i tècniques 
adients per treballar amb 
cada material seguint les 
normes de seguretat. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

TEMA 2: Disseny i construcció d'objectes  

Disseny i construcció d'un 
objecte senzill amb els 
materials i les eines adients 
aplicant els sistemes de 
representació tractats. 

Si. Podrien ser objectes amb 
alguna peculiaritat d’alguna 
de la cultura del nouvinguts. 

Construcció d’un Tangram 
 

Observació d'objectes 
quotidians i de construccions 
simples per tal d'identificar els 
seus elements estructurals i 
els esforços a les que estan 
sotmeses. 

Si, difícilment. Podrien ser objectes amb 
alguna peculiaritat d’alguna 
de la cultura del nouvinguts. 

 

Disseny i construcció 
d'estructures senzilles 
aplicades a un objecte per 
millorar la seva resistència 
als esforços. 

Si, molt difícilment. Podrien ser objectes amb 
alguna peculiaritat d’alguna 
de la cultura del nouvinguts 
amb la capacitat de millora de 
l’estructura. 
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Disseny i construcció de 
circuits elèctrics bàsics 
aplicats a objectes de 
construcció pròpia. 

Si, molt difícilment. Podrien ser objectes amb 
alguna peculiaritat d’alguna 
de la cultura del nouvinguts 
amb la capacitat de construir 
un circuit elèctric. 

Utilització de simuladors per 
a la comprovació del 
funcionament de circuits 
elèctrics. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

Utilització de simuladors 
d'estructures per determinar, 
a nivell bàsic, esforços i 
estabilitat. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

TEMA 3: Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació 

Utilització, funcionament i 
anàlisi dels diferents 
dispositius TIC que aporten o 
recullen informació mitjançant 
l'ordinador: càmeres, 
dispositius de memòria, 
PDAs, telèfons mòbils i 
interconnexió entre 
ordinadors. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

Utilització dels sistemes 
operatius per a 
emmagatzemar, organitzar i 
recuperar informació de 
suports físics o virtuals. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

Utilització de programes per a 
la creació, edició, millora i 
presentació de la 
documentació i els treballs 
elaborats. 

Si, fàcilment. Els elements de multimèdia 
podrien recollir una mostra de 
les diferents cultures dels 
nouvinguts. 

  

SEGON D’ESO 

CONTIGUT És pot adequar? Com s’adequaria? 

TEMA 1: ELECTRICITAT 

Tot el bloc de continguts. No. Es tracta de l’estudi de 
un fenomen físic. 

 

TEMA 2: PROCESSOS I TRANSFORMACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA VIDA 
QUOTIDIANA 

  Caracterització de l'obtenció 
de les matèries primeres. 

Si, fàcilment. Però ampliant el 
temari. 

A més del sistema d’obtenció 
de diferents països. 

  Reconeixement de la 
transformació industrial de la 
matèries primeres en 
productes elaborats.  

No. Requereix de la cultura 
autòctona. 
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Identificació de tècniques 
utilitzades en els processos 
de transformació de 
productes elaborats. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

Anàlisi d'un procés industrial 
proper. 

No. Requereix de la cultura 
autòctona. 

 

Identificació d'accions 
relacionades amb la 
comercialització de 
productes: embalatge, 
etiquetatge, manipulació i 
transport.  

Si, fàcilment. Però ampliant el 
temari. 

Estudiant el procés de 
producció d’altres països, 
concretament el de les 
cultures del nouvinguts. 

Explicació del sistema de 
producció de comerç just de 
roses a l’Equador 

Valoració del consum 
responsable. 

Si, fàcilment.  Estudiant ONG que treballin 
per el consum responsable 
en aquest països. 

Explicació del sistema de 
producció de comerç just de 
roses a l’Equador 

Contrastació de similituds i 
diferències entre processos 
tecnològics. 

No. Es tracta d’un aspecte 
metodològic. 

 

Valoració dels canvis en les 
necessitats humanes. 

Si, fàcilment. Observant el canvi amb els 
altres països. 

Valoració de l’impacta de la 
transformació de les matèries 
primeres en el medi. 

Si, fàcilment. Però ampliant el 
temari. 

Observant l’impacta amb els 
altres països. Si hi ha algun 
cas important. 

TEMA 3: L'ORDINADOR COM A MITJÀ D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

Ús d'Internet: interpretació de 
la seva terminologia, 
estructura i funcionament. 
Utilització de l'ordinador com 
a mitjà de comunicació 
individual i en grup: correu 
electrònic, fòrum, xat i 
videoconferència. 

Si, fàcilment. Però ampliant el 
temari. 

Buscant elements de 
software d’altres països com 
portals o xats. 

Utilització d'eines i 
aplicacions per a la cerca, 
descàrrega i intercanvi i 
publicació d'informació. 
Actitud crítica i responsable 
de la propietat i distribució 
dels programes i de la 
informació 

Si, fàcilment. Utilitzant multimèdia d’altres 
països. 

Selecció de la informació 
obtinguda per mitjans 
telemàtics tenint en compte la 

Si, fàcilment.  Buscant informació dels 
països dels nouvinguts o 
aspectes de temes 
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seva autoria, fiabilitat i 
finalitat. 

relacionats 

Utilització i gestió de recursos 
compartits mitjançant xarxes 
locals. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

Utilització d'entorns virtuals 
d'aprenentatge. 

No. Es tracta de l’estudi d’un 
procés tècnic. 

 

Ús dels mitjans de 
presentació de la informació. 
Creació i exposició de 
presentacions dels treballs 
individuals i de grup 

Si, fàcilment. Buscant informació dels 
països dels nouvinguts o 
aspectes de temes 
relacionats 

 

TERCER D’ESO 

CONTIGUT És pot adequar? Com s’adequaria? 

TEMA 1: MÀQUINES, MECANISMES I ESTRUCTURES 

Caracterització dels diferents 
tipus d'esforços que pot patir 
un material mitjançant 
l'observació 

Si. Els elements estructurals 
poden procedir de diferents 
cultures 

Representació de l’estructura  
de la Presa de les 3 gorges 

Anàlisi d'objectes quotidians i 
de construccions simples per 
tal d'analitzar-ne els seus 
elements estructurals i els 
esforços a les que estan 
sotmeses. 

Si. Els objectes quotidians poden 
ser de diferents cultures. 

 

 

Caracterització de les 
màquines tèrmiques.  

No. Es tracta d’un procés 
tècnic. 

 

Valoració de l'ús de 
combustibles tradicionals i 
alternatius i del seu impacte 
en el medi. 

Si. Es pot fer un estudi dels 
diferents combustibles que 
s’utilitzen en el país d’origen 
dels nouvinguts. 

Reconeixement de 
mecanismes emprats per a la 
transmissió i transformació 
del moviment i anàlisi de la 
seva funció en diferents 
màquines. 

 

No. Es tracta d’un procés 
tècnic. 

 

Utilització de simuladors per 
reproduir i entendre el 

No. Es tracta d’un procés 
tècnic. 
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funcionament de mecanismes 
i associacions d'ells, i 
determinar esforços i 
estabilitat d'estructures. 

Disseny, desenvolupament i 
avaluació de projectes que 
incloguin mecanismes i 
associacions de mecanismes 
per a realitzar una funció 
determinada. 

No. Es tracta d’un procés 
tècnic. 

 

TEMA 2 : ELS PROJECTES TECNOLÒGICS 

Identificació de problemes 
tecnològics i de les fases del 
procés de recerca de 
solucions. 

Sí Depèn del projecte tecnològic 
que s’utilitzi pot tenir relació 
amb la cultura.  
Construcció d’una maqueta 
de l’Atlas 
 
Construcció d’un instruments 
de la música quítxua: La 
Quena 

Caracterització dels elements 
del projecte tecnològic: utilitat 
i funcionalitat de l'objecte o 
procés; relació de materials, 
eines i maquinari necessari; 
estudi econòmic del projecte; 
planificació del procés de 
realització; avaluació del 
resultat; elaboració de la 
memòria. 

Si. Depèn del projecte tecnològic 
que s’utilitzi pot tenir relació 
amb la cultura. 

Construcció d’una maqueta 
de l’Atlas 
 
Construcció d’un instruments 
de la música quítxua: La 
Quena 
 

Construcció d'un objecte o 
màquina que integri les fases 
d'un projecte tècnic. 

Si. Depèn del projecte tecnològic 
que s’utilitzi pot tenir relació 
amb la cultura. 

Construcció d’una maqueta 
de l’Atlas 
 
Construcció d’un instruments 
de la música quítxua: La 
Quena 
 

Ús d'aplicacions 
informàtiques per a la cerca 
d'informació, la resolució de 
problemes i la presentació de 
la memòria. 

No. Es un aspecte 

metodològic. 

 

Utilització de la simbologia i 
el llenguatge tècnic adient. 

No. Es un aspecte 
metodològic. 

 

Valoració de l'estalvi de 
material: reciclatge, 

No. Es un aspecte  
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reutilització i economització.  metodològic. 

Aplicacions i normes de 
seguretat i d'ús en la 
utilització de màquines, eines 
i espais. 

No. Es un aspecte 

metodològic. 

 

TEMA 3: LES COMUNICACIONS  

Anàlisi de les comunicacions 
alàmbriques i inalàmbriques: 
telefonia, ràdio, sistemes de 
posicionament global, 
ordinador i televisió. Reflexió 
sobre el seu ús responsable. 

No.  

Creació i edició de continguts 
multimèdia per a la publicació 
de treballs individuals i de 
grup a Internet.  

Si, difícilment.  Podrien fer el treball sobre un 
tema de comunicació concret 
d’un país. 

Exposició oral de treballs 
individuals i de grup utilitzant 
l'ordinador com a mitjà de 
comunicació en un espai real 
o virtual. 

No. Es tracta de un treball 
metodològic.  

 

 

QUART D’ESO 

CONTIGUT És pot adequar? Com s’adequaria? 

TEMA 1: L'HABITATGE 

Anàlisi dels elements que 
condicionen el disseny d'un 
habitatge: situació, 
característiques bàsiques, 
necessitats dels usuaris, 
estètica. 

Si. Podríem parlar sobre els 
diferents tipus d’habitatge 
dels països dels nouvinguts 

 
 

Caracterització del protocol 
d'accés a un habitatge: 
tràmits per a la seva compra 
o lloguer, condicions 
d'habitabilitat, accés als 
serveis. 

No. Es tracta d’un procés de 
la nostra societat. 

 

Anàlisi dels components que 
configuren les instal·lacions 
d'un habitatge, utilitzant la 
simbologia corresponent i 
reconeixent la normativa de 
seguretat. Identificació del 

No. Es tracta d’un procés de 
la nostra societat. 
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cost dels serveis bàsics.  

Reconeixement de les 
tècniques bàsiques i dels 
materials de manteniment i 
reparació d'un habitatge.  

Aplicació de tècniques de 
manteniment i reparació a 
situacions concretes. 
Valoració dels avantatges de 
la utilització de nous 
materials als habitatges. 
Mesures de seguretat a 
l'habitatge. 

No. Es tracta d’un procés de 
la nostra societat. 

 

Valoració d'estratègies 
d'estalvi energètic i d'aigua 
als habitatges: arquitectura 
bioclimàtica i domòtica. 

No. Es tracta d’un procés de 
la nostra societat. 

 

TEMA 2 : ELECTRÒNICA, PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA 

Tot el bloc de continguts.   

TEMA 3: CONTROL I AUTOMATITZACIÓ 

Tot el bloc de continguts.   



Una	  visió	  de	  les	  diferents	  cultures	  de	  l’alumnat	  nouvingut	  a	  través	  de	  la	  tecnologia	   Juny	  -‐	  	  21/39	  
	  

2.2.- Resum de les propostes 

Un cop revisat els continguts, a nivell d’exemple que que podria ser incorporar referències a 
altres cultures en les assignatures de tecnologia s’han treballat les propostes d’activitats 
següents: 

Pràctica d’escriptura xinesa amb Tinta Xina  
1er d’ESO. TEMA 1: LA TECNOLOGIA I EL PROCÉS TECNOLÒGIC. EINES I MATERIALS 
DE TECNOLOGIA  
Continguts: Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les 
seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes.  
 
Construcció d’un Tangram  
1er d’ESO. TEMA 2: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'OBJECTES  
Continguts: Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients 
aplicant els sistemes de representació tractats  
 
Explicació del sistema de producció de comerç just de roses a l’Equador 
2on d’ESO. TEMA 2: PROCESSOS I TRANSFORMACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA VIDA 
QUOTIDIANA  
Continguts: Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: 
embalatge, etiquetatge, manipulació i transport.  
Valoració del consum responsable.  
 
Representació de l’estructura de la Presa de les 3 gorges  
3er d’ESO. TEMA 1: MÀQUINES, MECANISMES I ESTRUCTURES  
Continguts: Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant 
l'observació 
  
Construcció d’una maqueta de l’Atlas 
3er d’ESO. TEMA 2 : ELS PROJECTES TECNOLÒGICS  
Continguts: Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic.  
 
Construcció d’un instruments de la música kichua: La Quena  
3er d’ESO. TEMA 2 : ELS PROJECTES TECNOLÒGICS  
Continguts: Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic 
 

 
.  

 
.  
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3.- PROPOSTES CURRICULARS DES DE LA VISIÓ DE LES CULTURES DELS 
NOUVINGUTS 

Com s’ha comentat en els apartats anterior a continuació passarem a descriure un conjunt 
d’activitats per afavorir la integració dels nouvinguts en les assignatures de tecnologia.. 

3.1.- PRIMER D’ESO : 

3.1.1.- Descripció de la Tinta Xina 

Introducció a l’activitat: 

La Tinta Xina es compon de carbó de fusta, o d'os d'alguns fruits, moltsmoltfinament, que es 
compacten amb algun tipus de goma amb base aquosa, com a resines vegetals o alguns 
extrets animals. Amb el carbó mòlt i la goma, es formen unes barres petites amb forma de 
lingot que es premsen i es deixen assecar fins assolir a una consistència completament sòlida. 
Aquesta tinta, en estat sòlid, pot durar anys o segles sense perdre les seves propietats. 

La qualitat de la tinta depèn de molts factors, com la fusta de la que prové el carbó, el procés 
de premsat, la goma utilitzada, el temps que té, etc. i existeixen des de barres molt barates fins 
peces de col·leccionista. La tinta acostuma a ésser negra, encara que també pot mesclar-se 
amb colorants per aconseguir tintes d'altres colors. 

Per preparar tinta líquida a partir d'aquestes barres, cal fregar-les amb una pedra rugosa 
especialment dissenyada per a aquest efecte anomenada en japonès (suzuri).  

Aquestes pedres, de diverses formes i aspectes,tenen totes en comú, que estan compostes 
d'un material rugós i tenen una cavitat. En general, les pedres d'origen xinès tenen forma 
còncava amb la part més baixa en el centre, i les japoneses acostumen a ser majorment planes 
amb un dels extrems cap avall. 

Sobre aquestes pedres es vessa una mica d'aigua i sobre, es frega la barra, de manera que 
sempre estigui humida. El continu fregat sobre la pedra amb l'aigua va desfent a poc a poc la 
tinta, que es va quedant dissolta a l'aigua que s'acumula a la cavitat. Aquest procés pot 
continuar-se fins que la tinta adquireixi la densitat requerida, però en general acostuma a durar 
uns minuts. La tinta líquida ja preparada s'asseca amb facilitat, i és convenient no deixar que 
s'assequi sobre la pedra o sobre el pinzell 

Descripció de l’Activitat:   

                                                                                                                                         

                   Figura 3:Estoig amb pinzell i barra de tinta xina 

L’activitat consisteix en escriure caràcters xinesos amb tinta xina. A continuació es presenta 
una proposta a tall d’exemple: 

                                                                Figura 4. Caràcters xinesos 
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Temporització: 

2 o 3 sessions 

Avaluació: 

Es valorarà la correcta utilització de la tinta xina i el traç efectuat amb el pinzell. 

Competències que es treballen : 

• Competències artística i cultural    
• Competència d’aprendre a aprendre  
• Competència d’autonomia i iniciativa personal  
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 

Aspectes culturals vinculats a la proposta curricular 

La tinta xina és una tinta d'invenció xinesa usada principalment a la cal·ligrafia xinesa i 
japonesa, així com a la pintura xinesa. Al Japó, posteriorment, a l'era Muromachi durant el 
segle XIV es va realitzar la pintura monocromàtica en tinta, la qual posseïa una profunda 
influència de la cultura xinesa i que va ser promoguda principalment pels monjos zen mitjançant 
la tècnica Sumi-e. 

 

Figura 5. Dibuix fet amb tinta xina 

El xinès, una llengua que parlen 1.200 milions de persones, pertany al grup de llengües 
sinotibetanes i es divideix en una gran quantitat de dialectes, amb diferències tan grans entre 
ells com les que separen el català del castellà i del francès. Uns 800 milions de xinesos parlen 
el dialecte de Pequín, o mandarí, mentre que la majoria dels altres dialectes se situen a la 
costa del sud-est, del Yangzi al Vietnam.   

El xinès és bàsicament una llengua monosil·làbica i aïllant. És monosil·làbica perquè cada 
síl·laba és una unitat semàntica en sí mateixa, per bé que en la llengua parlada aquestes 
síl·labes es puguin combinar entre elles donant lloc a paraules bisíl·labes o trisíl·labes. És 
aïllant perquè les paraules - la funció gramatical de les quals no és fixa sinó que depèn de la 
seva posició dins de la frase - no varien morfològicament pel fet de funcionar com a noms, 
verbs, adjectius o adverbis i poden ser utilitzades sense cap indicador de temps, número o 
gènere.   

L'escriptura xinesa està composta per caràcters, que són el segment més petit de l'enunciat 
que encara conserva sentit propi, i que corresponen sempre a una síl·laba i a una paraula. Si 
bé en xinès hi ha poques síl·labes, en un diccionari s'hi poden trobar més de 45.000 caràcters: 
l'ull distingeix en l'escrit el que resulta homòfon per a la orella. La principal dificultat en l'ús del 
diccionari prové del fet que la catalogació està basada en radicals i no en la ordenació 
alfabètica.   
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Un problema important que planteja aquesta escriptura és el de la transcripció dels mots 
estrangers: de fet, la gran barrera que ha separat Xina del món exterior no ha estat la Gran 
Muralla sinó la seva escriptura; cap influència ha pogut implantar-se a Xina sense bolcar 
prèviament els seus conceptes bàsics en el motlle dels significats preexistents dels caràcters 
xinesos. D'aquí li ve a Xina la seva extraordinària capacitat per sinitzar totes aquells corrents 
estrangeres, sigui budisme o sigui marxisme, que arribin a quallar en el seu univers cultural.   

L'escriptura xinesa, apareguda relativament tard, va sorgir amb els Shang, cap el 1500 a.C,  va 
fer els seus primers passos en els ossos i closques oraculars: a diferència dels sumeris, els 
xinesos no van inventar l'escriptura per portar els comptes sinó per parlar amb els déus, i 
aquesta diferència entre uns orígens pràctics i uns màgics, marcaria tota l'evolució posterior 
d'aquestes dues tradicions. Si per una banda els caràcters xinesos conservaran una aura 
sagrada, l'absència d'un alfabet obligarà la creació de sistemes complexos per arxivar.  

Un caràcter ocupa sempre el mateix espai i es forma per la combinació d'una sèrie de trets 
fonamentals, de nombre variable, que pot anar des de 1 fins a prop de 70 i que cal escriure 
sempre en un ordre estricte. En xinès clàssic els caràcters s'arrengleraven de dalt a baix i de 
dreta a esquerra.   

Tot i que alguns caràcters xinesos tenen un origen pictogràfic (pictogrames, indicadors o 
agregats lògics), com en totes les escriptures, el procés de formació dels caràcters fa que la 
majoria d'ells sigui  una combinació d'un component semàntic, el radical i un fonètic. De fet els 
caràcters pictogràfics són només un petit percentatge del total, mentre que més del 95% són de 
tipus compost.   

Xina ha estat una civilització més escrita que oral. Després d'escriure molts segles amb tinta, 
pinzells sobre seda i tires de bambú, les necessitats de l'estat burocràtic xinès van portar a 
l'invent del paper en el segle II i de la impremta en el segle VIII, i van afavorir la intensa 
circulació de paper-moneda a finals de l'edat mitjana. El desenvolupament de l'estat burocràtic 
xinès va estimular l'èmfasi en la paraula escrita mentre que el culte a l'escrit afavoria al 
creixement de la burocràcia.   

L'escriptura xinesa ha proporcionat a Xina una continuïtat en el temps - permetent-li recuperar 
el seu passat literari molt millor que en el nostre cas i donant, per tant, un pes molt més gran a 
la Tradició - i una unitat en l'espai - permetent-li una comunicació contínua entre dialectes molt 
diferent i afavorint, per tant, una permanència única de l'aparell de l'estat.  

L'enorme impacte cultural de Xina sobre els mons del seu entorn es demostra en l'adopció dels 
caràcters xinesos per part de llengües de troncs lingüístics diferents com són el japonès i el 
coreà.   

El llenguatge clàssic xinès, amb la seva extraordinària concisió, proporciona a la creació 
poètica xinesa una eina excepcional, que adquirirà una de les seves característiques més 
destacades en aplicar a la poesia tècniques pictòriques d'evocació de l'espai. Per altra banda, 
el ritme intern dels caràcters xinesos ha tingut una influència inequívoca sobre la pintura 
contemporània del món occidental.  
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3.1.2 - Construcció d’un Tangram 

Introducció a l’activitat: 

El tangram és un joc xinès molt antic, que consisteix a formar siluetes de figures amb la totalitat 
d'una sèrie de peces donades. Les figures formades han de fer servir totes les peces sense 
encavalcar-les ni sobreposar-les. 

 

 

        Figura 6.  Imatge d’un tangram 

Descripció de l’activitat: 

Objectiu Construir un Tangram que consti de set peces simples, un quadrat, cinc triangles 
rectangles (dos grans, dos petits i un mitjà) i un romboide. 

Materials i eines: 

• Estris de dibuix.  
• Fullola 12 x 12 i 3mm de gruix. 
• Paper de vidre 
• Serres 

Per realitzar el dibuix del tangram caldrà fer els passos següents:8 

1. Traça una línia horitzontal i marca el segment AB = 12. Des del punt A, dibuixa una 
perpendicular al segment amb l'ajut de l'escaire i el cartabó. 

2. Recolza l’agulla del compàs en A i amb obertura AB traça un arc que talli la 
perpendicular en el punt C. 

3. Recolzant l’agulla del compàs primer en B i desprès en C, amb obertura AB, descriu 
uns arcs que tallin el punt D. 

4. Uneix el punt D amb C i B. 
5. Els 4 primers passos es poden substituir per el dibuix d’un quadrat de 12 cm de costat. 
6. Traça la diagonal AD i marca, amb l’ajut del regle el punt mitjà M de AB 
7. Des del punt M, traça una paral·lela a AD fins que es talli amb BD en el punt E. 
8. Traça la diagonal CB, que tallarà AD en el punt O, fins que es trobi amb ME en F. 
9. Des de F dibuixa una paral·lela a BD fins que es torbi amb AD a G. 
10. Des del punt M traça una paral·lela a la línea CF que talli AD en el punt P. 

 

Metodologia 

• Llimar els costats de la fusta  
• Dibuixar amb molta precisió les figures del tangram.  
• Serrar les figures  
• Llimar-les amb la fullola 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Llibre digital : Tecnologies 1 – Editorial Teide 
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Temporització: 

4 sessions 

Avaluació: 

Es valorarà el correcte dibuix del tangram, la precisió en serrar les figures i els acabats de les 
figures resultants. 

Competències que es treballen : 

• Competències artística i cultural    
• Competència d’aprendre a aprendre  
• Competència d’autonomia i iniciativa personal  
• Competència en el coneixement i la interacció el món 

 
Aspectes culturals vinculats a la proposta curricular 

Hi ha diverses versions sobre l'origen de la paraula Tangram, una de les més acceptades 
explica que la paraula la va inventar anglès unint el vocable cantonès "tang" que significa xinès 
amb el vocable llatí "gram" que significa escrit o gràfic. Una altra versió diu que l'origen del joc 
es remunta als anys 618 a 907 de la nostra era, època en què va regnar a la Xina la dinastia 
Tang d'on es derivaria el seu nom. 

El Tangram es va originar molt possiblement a partir del joc de mobles yanjitu durant la dinastia 
Song. Segons els registres històrics xinesos, aquests mobles estaven formats originalment per 
un joc de 6 taules rectangulars. Més endavant es va agregar una taula triangular i les persones 
podien acomodar les taules de manera que formessin una gran taula quadrada. Hi ha una altra 
variació més endavant durant la dinastia Ming i ca més endavant és quan es converteix en un 
joc. 

Hi ha una llegenda que diu que un servent d'un emperador Xinès portava un mosaic de 
ceràmica, molt car i molt fràgil. El servent va ensopegar trencant el mosaic en trossos. 
Desesperat, el servent tracte de formar de nou el mosaic en forma quadrada però no va poder. 
Tanmateix, es va adonar que podia formar moltes altres figures amb els trossos. 

No se sap amb certesa qui va inventar el joc ni quan, doncs les primeres publicacions xineses 
en les quals apareix el joc daten del segle XVIII, època per a la qual el joc era ja molt conegut a 
diversos països del món. A la Xina, el Tangram era molt popular i era considerat un joc per a 
dones i nens. 
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3.2 SEGON D’ESO 

3.2.1.- Explicació del sistema de producció de comerç just de roses a l’Equador 

Introducció a l’activitat: 

L’Associació de Equador de Comerç Just és un grup de productors de flors amb certificació de 
Comerç de l'Equador. Tenen 122 hectàrees de producció i prop de 1.500 treballadors. 

Les seves granges van formar l'associació amb el propòsit d'oferir una àmplia gamma de 
productes, grans volums, i servei al client centralitzat 

El 10% de les vendes van directament al compte dels treballadors, com una norma de la 
Certificació de Comerç Just. Aquests fons són invertits pels treballadors en projectes 
relacionats amb l'educació, la salut, les petites empreses, préstecs i moltes altres iniciatives per 
millorar les seves vides. El grup ofereix més de 200 varietats de roses de Comerç Just 
certificat.  

Sistema de producció  

Durant tot el procés es té una cura meticulosa en el tractament de les roses. Aquí està una 
descripció del flux de producció:9 

• Els hivernacles estan coberts amb plàstic per protegir el cultiu, creant el microclima per 
a la producció, amb la major lluminositat possible per accentuar els colors de les roses.  

• Les roses són cultivades a través d'una barreja de cultiu hidropònic i en sòl verge, que 
té excel·lents propietats de creixement i de drenatge que es beneficien de les 
condicions volcàniques 

• A més, l'ús d'aigua natural es recull en els grans embassaments i es recicla a través de 
un programa d’ús d’aigua responsable. 

• S’Utilitzen carros amb reixes per recollir les flors dels camps. Entre la collita a la zona 
de classificació sovint transcorren menys de 10 minuts, mantenint la frescor de les flors. 

• Tan bon punt les roses arribar a la zona de classificació que es col·loquen en els 
tractaments post-collita amb aigua. Es netegen i se’ls hi col·loca la protecció contra els 
bacteris. També se’ls hi subministra aliments per a les flors perquè tinguin una qualitat 
a llarg termini. 

                                                          

Figura 7: Fase de classificació    Figura 8: Fase de recolecció     

• Després de la classificació i embalatge de les flors es transporten a Quito al voltant de 
90.120 Km de distància. 

• A les instal·lacions a Quito, les roses són pre-refredat abans del seu enviament a Miami 
amb transport aeri de càrrega es duen a Miami. Aquí es dur a terme la transacció 
econòmica que garanteix el comerç just. En aquest punt, les roses són pre-refredat de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  http://www.ecuadorfairtrade.com/index.php [juny 2011] 
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nou abans del lliurament a les línies de camions per al trànsit cap als clients finals 

Descripció de l’activitat: 

Comparar el sistema de producció explicat amb un sistema de producció que l’alumne coneixi 

Temporització: 

1 sessió 

Avaluació: 

Demostrar que coneixen la diferència entre comerç i comerç just. 

Aspectes culturals vinculats a la proposta curricular 

Equador hi ha comunitats indígenes, descendents de colons espanyols i esclaus africans. No 
obstant això, només una petita elit, majoritàriament blanca, és la que atresora tota la riquesa 
del país. Aquestes desigualtats i la corrupció política van enderrocar l'abril de 2005 al llavors 
president Gutiérrez. 
 
Després d'una traumàtica transició política, el novembre de 2006, Rafael Correa s'ha erigit com 
el nou president. Davant ell té a una societat profundament esquinçat que ha perdut tota 
confiança en la classe política per tirar endavant per la via democràtica i, sobretot, pacífica.  
 
Encara que tradicionalment és un país de caràcter agrícola, l'economia de l'Equador es va 
transformar en els anys 60 amb el creixement de la indústria i el descobriment de jaciments 
petrolífers. A finals del segle XIX, la caiguda del preu del cru i les conseqüències de ‘Niño’ 'van 
conduir el país a una forta recessió econòmica i la temuda dolarització.  
 
Els repetits intents per estabilitzar l'economia a través de mesures austeres i la privatització han 
causat estralls, especialment entre el col·lectiu indígena pobre, i ha provocat exagerats 
moviments migratoris.  
 
Amb els ànims molt alterats, la pressió social ha aconseguit la congelació de les negociacions 
del Tractat de Lliure Comerç (TLC) amb els Estats Units i la caducitat del contracte d'explotació 
petroliera amb la transnacional occidental Oxy. 10 
 
I és qu el 40% de la població viu en zones rurals i es calcula que el 60% viu en condicions de 
pobresa, amb escàs o pràcticament cap accés a la terra. Equador és un important exportador 
de bananes i de flors tallades. A més de ser el vuitè productor mundial de cacau. 

 

                                

                           Figura 9;: camperola d’Equador 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  http://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=910 [juny 2011]	  
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3.3. TERCER D’ESO 

3.3.1.- Representació de l’estructura de la Presa de les 3 gorges 

Introducció a l’activitat: 

La presa s'aixeca a la riba de la ciutat de Yichang, a la província de Hubei. El embassament 
durà el nom de Sandouping, i tindrà unes reserves d'aigua de 39.000 milions de m³.   Comptarà 
amb 26 turbines de 700.000 kW cada una, equivalents a una potència de 18,2 gigavats (GW), 
generant en conjunt una energia elèctrica d'uns 84.000 milions de kWh a l'any. La presa també 
té com a objectiu millorar les condicions del cursmig i inferior del riu, permetent controlar les 
inundacions i millorar fluvial. 

                                                                                

                                                                         Figura 10: Maqueta de la Presa de les tres gorges 

Descripció de l’activitat 

Analitzar l’estructura de  la presa de les tres gorges i comparar-la amb una presa de Catalunya. 
Caldrà buscar a través d’Internet i utilitzar les fonts d’informació necessàries així com les eines 
de presentació de treballs (Word i power point) 

Temporització 

1 o 2 sessions.  

Avaluació 

Es valorarà la correcta explicació i presentació de l’exercici realitzat  

Competències que es treballen : 

• Tractament de la informació i competència digital 
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
• Competència social i ciutadana 

 

Aspectes culturals vinculats a la proposta curricular 

          Figura 11: La Presa de lesTres Gorges.                                             
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La Presa de les Tres Gorges és una construcció d'un embassament amb la seva corresponent 
presa a la vall del riu Iang-Tsé, a la Xina. 

Aquesta presa és el projecte hidroelèctric més gran del món i ha estat molt criticada per 
l'impacta ecològic i social que està causant, ja que ha obligat a abandonar les llars a més d'un 
milió de persones i més de mil pobles seran coberts per les aigües. 

La presa és una barrera de formigó de 2,5 quilòmetres de llarg i 185 metres d'altura que ha 
transformat radicalment la situació: del no res ha nascut un embassament de 600 quilòmetres 
de longitud i 150 metres de profunditat. S'espera que, a partir de l'any 2009, generi 18.200 MW 
de potència, l'11% de les necessitats energètiques del país. 

La construcció de la presa va començar l'any 1993 i és previst que duri 17 anys. El 6 de 
novembre de 2002 es va aconseguir tancar el curs del riu i el 2003 va començar a operar el 
primer grup de generadors. A partir de 2004 es van començar a instal·lar un total de 4 grups de 
generadors per any, fins completar la totalitat de l'obra. 

El 21 de maig de 2006 es va acabar de construir la totalitat del mur de la presa, que es preveu 
que estarà finalitzada el 2009. Prop de d'1.900.000 persones van haver de ser re allotjades pel 
govern, principalment als nous i moderns barris de la ciutat de Chongquing. 

El 6 de juny de 2006 es va derruir l'últim mur de contenció de la presa. . 

El Iang-Tsé s'ha endut moltes ànimes, també amb la presa. Oficialment, el peons morts durant 
la seva construcció són un centenar, però a la veïna ciutat de Yichang la xifra que popularment 
es dóna per bona és de 1.500. Deirdre Chetham, professora de la Universitat de Harvard 
d'estudis asiàtics, adverteix al llibre ”Before the deluge” que les pèssimes condicions de treball 
poden afectar la qualitat i la seguretat de la presa. Els precedents són alarmants, segons 
Chetham: de les 80.000 preses construïdes els primers 40 anys de la República Popular de la 
Xina, més d'un centenar s'han ensorrat de mitjana cada any. 

La presa s'aixeca a la riba de la ciutat de Yichang, a la província de Hubei. El futur 
embassament durà el nom de Sandouping, i tindrà unes reserves d'aigua de 39.000 milions de 
m³.   Comptarà amb 26 turbines de 700.000 kW cada una, equivalents a una potència de 18,2 
gigavats (GW), generant en conjunt una energia elèctrica d'uns 84.000 milions de kWh a 
l'any.  La presa també té com a objectiu millorar les condicions del curs mig i inferior del riu, 
permetent controlar les inundacions i millorar la navegació fluvial. 

L'obra, deixarà sota el nivell de les aigües un total de 12 ciutats i 326 pobles, una superfície de 
630 km² de territori xinès, afectant -tal com s'ha esmentat, un total de 1.200.000 persones.                            

El Banc Mundial, diverses Organitzacions no governamentals i alguns països han criticat l'obra 
des del principi, no només per l'impacte ambiental que suposarà, sinó també pels alts nivells de 
corrupció a l'hora de menester els fons, sobretot aquells fons destinats a la reubicació de les 
persones, la mes gran reubicació de la història deguda a causes de desenvolupament. 
De fet, molts científics han estat en desacord amb aquesta construcció degut al gran impacte 
ambiental que representa. Dai Qing, escriptora i ecologista xinesa, va ser una de les primeres 
persones en aixecar la veu des de l'interior, iniciant les activitats de protesta amb la col·lecció 
de documents Yangtsé-Yangtsé!. Va ser detinguda durant bastants anys acusada de ser una 
de les instigadores de la protesta de Tiananmén, i el seu llibre fou prohibit. 

La inundació de les terres provocarà també grans pèrdues de relíquies ubicades al voltant del 
riu. Elements de l'era Paleolítica, restes fòssils, assentaments del neolític, enterraments 
ancestrals, tombes aristocràtiques i obres de les dinasties Ming i Qing, quedaran per sota del 
nivell de les aigües. A partir de l'any 1995 es va iniciar una carrera contra rellotge per tal de 
poder salvar el major nombre d'aquests elements. 

La presa de les Tres Gorges ha forçat a desplaçar 1,2 milions de persones -dels 20 milions 
d'habitants a la regió- després que dotze ciutats hagin quedat submergides. Almenys 10,2 
milions de persones han perdut casa seva per la construcció de preses a tota la Xina des del 
1949. El principal inconvenient per a molts dels desplaçats de les Tres Gorges és la pèrdua de 
la seva font d'ingressos: els terrenys de conreu. Un 35% dels recol·locats són agricultors sense 
terra. A les zones més altes de les Tres Gorges, on s'ha establert la majoria de població, el 
conreu es fa més difícil perquè el relleu és muntanyós i la qualitat del sòl és dolenta. 

A més, des de la presa fins al final de l'embassament, la riba del Iang-Tsé és una mena 
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d'entramat d'estacades de ciment que cobreixen la base de les zones amb risc alt d'erosió del 
sòl. Les esllavissades són conseqüència de la creixent pressió de la massa d'aigua, la 
desforestació que pateix el riu des de fa segles i l'efecte de la construcció de noves ciutats 
sobre un terreny ja de per si inestable. Amb aquestes condicions, el govern central ha informat 
que cal reubicar quatre milions de persones més per la manca d'espai. 

El 2009, a Hubei, de set milions d'habitants i a 350 quilòmetres passada la presa, el nivell de 
l'aigua del riu és el més baix dels últims 140 anys, malgrat que ha estat un hivern de fortes 
precipitacions. La raó principal és l'esforç per omplir ràpidament l'embassament de les Tres 
Gorges i l'augment del consum urbà. El Iang-Tsé circula 15 metres per sota del nivell que tenia 
l'any passat per les mateixes dates. La situació és tal que el clavegueram desemboca al riu a la 
vista de tothom. La preocupació no és només de la Xina, perquè les universitats del Japó han 
presentat proves que l'embassament està alterant els corrents marins i l'ecosistema del mar de 
la Xina, on desemboca.                                        
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3.3.1.- Construcció d’una maqueta de l’Atles 

Introducció a l’activitat: 

La serralada de l'Atles és una serralada a través d'un tram nord de l'Àfrica	  s'estén uns 2.500 km 
a través de Marroc , Algèria i Tunísia . El pic més alt és el Toubkal, la muntanya, amb una 
elevació de 4,167 metres al sud-oest del Marroc. L'Atles va separar el Mediterrani i el Atlàntic, 
les costes desert del Sàhara. La població de les muntanyes de l'Atles són principalment 
berbers.  

                                

                                           Figura 12: Mapa de l’Atlas 

Descripció de l’activitat:11 

•    Aquest treball es realitzarà en parelles d’alumnes 

• Dividim un mapa topogràfic en fragments tamany dina A3 i el retallem. En el nostre cas, 
el mapa de l’Atles en funció de l’escala haurem de preveure els fragments necessaris 
en A3. Si el mapa es més petit es pot dividir en fragments tamany A4. 2 sessions  

                                  

                                        Figura 13: Maqueta en construcció 

• Fem tantes fotocòpies de cada porció del mapa com corbes de nivell de 250 m hi hagi. 
Per exemple, si la cota màxima del mapa són4168 m, farem 17 còpies.  

• Repassem amb retulador una corba de nivell distinta a cada una de les còpies. 
Empeguem amb cola blanca de fusta cada una de les fotocòpies a sobre d'untroç de 
cartród'igualtamany.  

• Després retallem amb un cutter (de bona qualitat) el cartróreseguint cada corba de 
nivell.  

• A mida que anem retallant els cartrons, els anem encolant un a sobre de l'altre. Primer 
el de cota 0 m, després el de cota 250 m, el de cota 200, i així succesivament fins al 
cartró de màxima cota.  

• S’enguixa la superfície de la maqueta ambescaiola. Ambl'ajut de venes de guix, 
aquesta es fixamillor a la superfície.  

• Elsrespectiusfragments de maqueta s'ajunten i es soldentots en un ambl'ajut de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  http://www.xtec.es/~lpalacin/cartografia/index.htm [juny 2011]	  
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mésguix. Tot el conjunt, previament, s'hafixat a un taulell de fusta.  
• Finalment, la maqueta es pinta ambaquarela, segons cotes o tipus de vegetació (o 

segons un altrecriteri). Elsrius i embassaments es pinten de blau.  
• Per acabar, es poden retallar les poblacions del mapa original i pegarles a la maqueta. 

Es marquen les vies de comunicació, i amb banderetes (agullescoronadesamb una 
etiqueta) s'indiquenalgunspunts destacables (serres, valls, rius...)  

 
 

Figura 14: Maqueta de l’Atles finalitzada 
 

Temporització 

7 sessions.  

Avaluació 

Es valorarà el grau d'exactitud amb la topografia real, la constància en el treball i el grau de 
cooperació envers els companys. 

Competencies que es treballen : 

• Competències artística i cultural    
• Competènciamatemàtica 
• Competènciad'aprendre a aprendre  
• Competènciad'autonomia i iniciativa personal  
• Competència en el coneixement i la interaccióamb el mónfísic 

 
Aspectes culturals vinculats a la proposta curricular 

Els amazics o berbers són un poble del nord de l'Àfrica. Tradicionalment han parlat les llengües 
de la branca berber de la família afroasiàtica. La paraula berber que sovint s'usa per a referir-se 
a aquest poble prové de la paraula llatina barbarus (bàrbar), mentre que el poble mateix 
s'autoanomena amazigh (persona lliure, en plural imazighen). 

Malgrat que històricament han circulat moltes teories sobre el seu origen, actualment, gràcies a 
que les restes arqueològiques del nord d'Àfrica són abundants i de gran qualitat, es pot afirmar 
que els amazics estan presents en el territori on es troben avui des de la més remota antiguitat. 
Per tant, se'ls considera la població autòctona del nord d'Àfrica.  

Habiten en grups compactes, generalment a la muntanya, al Marroc (Rif, Atles i Sus) i a Algèria 
(Cabília, Aurès, Mzab i Ahaggar), però també a Tunísia (illa de Jerba, Matmata i altres zones 
del sud), Líbia (majoritàriament al djebel Nefussa), Egipte (oasi de Siwa), Mali (nord-oest), 
Níger (nord-oest), i algunes tribus molt limitades a Mauritània (rodalies de Nouakchott), el Txad 
i Burkina Faso.  

Rarament són nòmades —llevat de grups com els tuareg—, habiten generalment en cases de 
tipus mediterrani amb terrassa i, els de l'interior, en tendes de planta quadrangular. L'estructura 
social es basa en la família patriarcal; organitzats en cabiles, són governats per un consell 
d'ancians (gama'a) i regits per una llei pròpia (qanun) o conjunt de tradicions orals. Són de 
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religió musulmana, deformada sovint per supersticions locals o barrejada amb restes de 
paganisme. La poligàmia hi és poc corrent. 

La majoria de berbers són musulmans sunnites, per bé que hi ha hagut tradicionalment 
minories jueves, i sedentaris, excepte els tuaregs. Estan presents a la regió des de la 
prehistòria. A partir del segle XI van començar a assimilar-se als àrabs. 

Es divideixen en pobles (karuba), cadascun dels quals és administrat per una Djamaa, 
assemblea de ciutadans encapçalada per un amin (cap d'assemblea) i un temman (inspector). 
Els berbers no han demanat mai autonomia política, però sí el reconeixement de la seva cultura 
com a part integrant dels estats que la formen. 

Ni al Marroc ni al Algèria hi ha autonomia interna, tot i que el 28 de maig del 1995 es va crear al 
Marroc un Haut-Commissariat à l'amazighité amb competències per a desenvolupar 
l'ensenyament en amazigh, però es tracta d'una mesura político-administrativa i no pas un 
reconeixement de iure, de manera que la seva existència és precària. A Algèria reclamen 
autonomia política i cultural. Els tuareg han recorregut sovint a la lluita armada per tal 
d'aconseguir reconeixement tant a Níger com a Mali. 
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5.4.- Construcció d’un instruments de la música quichua: La Quena 

Introducció a l’activitat 

El 'quena' és la versió andina de la flauta. Compta amb una àmplia gamma de sons que pot 
evocar la tristesa, així com la felicitat. Originalment construït amb ossos d'animals o de brots de 
bambú, la quena avui és de fusta. La quena també varia en grandària i to. El més petit és el 
"Quenilla ' i el més gran és el" quenacho. 

Figura 15: dibuix d’una Quena 

Descripció de l’activitat 

Contruir una Quena a partir d’una canya 12 

• Busquem una canya d'uns 30 cm de longitud i 2.5 de diàmetre tancada per un extrem.  
• A l'extrem tancat fem un forat d'uns 8 o 9 mm. 

 
 

 

Figura 16: construcció d’una Quena (1) 

 
• Amb una navalla fem el tall del bisell a uns 2 cm de l'extrem obert. 
• En aquest extrem fem un tall inclinat, encara que això és opcional.   
• Llimem una mica el tall que hem fet. 
• Tallem un tap de fusta del mateix diàmetre que el diàmetre interior  de la canya i d'uns 

2 cm de longitud.   
• Llimem el tap per un lateral perquè quedi pla. 
• Encaixem el tap amb la part plana cap al bisell. Segons l’encaixem anirem bufant per 

l'obertura per temptejar el so. 
• Llimem el tap perquè agafi la forma inclinada de la canya. 
• Amb un ferro roent perforem els forats del xiulet. Comencem des de l'últim per baix, 

amb un petit diàmetre que després anirem engrandint per afinar (més o menys). Abans 
de tot això, convé marcar amb un llapis a la canya. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  http://www.es-‐aqui.com/payno/pral.htm	  [juny	  2011]	  
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Figura 17: construcció d’una Quena (2) 
 

• Decorem amb un llapis al nostre gust.   
• Amb un ferro roent repassem els dibuixos. 

 
 

Temporització: 

4 sessions 

Avaluació: 

Es valorarà el correcte tractament de la fusta, l’elaboració dels forats i els resultat final. 

Competències que es treballen: 

• Competències artística i cultural    
• Competència d’aprendre a aprendre  
• Competència d’autonomia i iniciativa personal  

 
Aspectes culturals vinculats a la proposta curricular 
 
Instruments musicals de la Cultura Quítxua 
 
El 'charango' és una guitarra petita de 10 cordes de que es fa d'un closca d'armadillo. Es 
produeix un so dolç i alegre, de to alt i és potser l'instrument que millor simbolitza la barreja de 
les dues cultures molt diferents - l'espanyol il'Inca. 

 

 

Figura 18: dibuix d’un Charango 

 

La guitarra va ser introduïda a Amèrica pels espanyols i l'ús de closques de armadillo per al cos 
de l'instrument és l'únic natiu d'Amèrica. Es creu que l'ànima de l'animal es manté viu gràcies a 
la reproducció de música i, en alguns charangos, els cabells gruixuts escassament cobreix la 
closca seguir creixent molt després que l'instrument es fa.  

El 'zampoña' es coneix en altres parts del món com "tub de pa '. Es tracta d'una sèrie de 
canyes de bambú, cadascun sintonitzat a una nota específica, i units. Zampoñas es toquen en 
parelles i vénen en una família de mides que van des d’ aproximadament 5 polzades a 5 peus 
de llarg. El més petit que es coneix com "chiles" o "icass” i les més grans com a 'toyos'.Es 
necessita pulmons forts per tocar la zampoña.  
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   Figura 19: Dibuix de la zampoña     
  

El 'tharqa és un flauta de fusta antic usat per a les cerimònies religioses i danses. Té un so 
misteriós i existia molt abans de la invasió espanyola. 

                                                                                         

 

                                                                           Figura 20; Dibuix Tharga 
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CONCLUSIONS 
 
La situació actual a les aules presenta un nou grau de complexitat degut a que cal incorporar el 
element de la diversitat. Són diversos els orígens dels alumnes nouvinguts i diverses les 
dificultats de cada alumne. Tots ells presenten però dificultat amb la llengua i aquesta dificultat 
es tracta a les aules d’acollida.  

No obstant, els problemes derivats de la diversitat no acaben amb la llengua, cal aprendre a 
viure entre persones provenen de diverses cultures i amb constant interacció amb l’entorn.  

Un aspecte important és el procés d’intercanvi que es dóna entre les persones de diferents 
cultures on les dues parts surten beneficiades d’aquest intercanvi i d’aquest enriquiment mutu. 
Propiciar aquest enriquiment només es possible quan es dóna la possibilitat real d’interactuar i 
de fer possible les relacions personals. 
 
Des del currículum de tecnològic de l’ESO he volgut propiciar aquest intercanvi cultural. No ha 
sigut fàcil en l’anàlisi del currículum trobar els aspectes tecnològics que permetien adequar o 
mostrar els aspectes d’altres cultures. El currículum de tecnologia està pensat per la tecnologia 
occidental. 
 
No cal incloure molts més continguts i/o activitats de les que ja estan presents en el currículum 
actual però si es pot millorar la sensibilitat en l’elecció de diferents activitats que permetin 
alhora que es presenta el contingut tecnològic incorporar elements de referència d’altres 
cultures.  
 
Cal evitar caure en l’error de treballar els aspectes ètnics o culturals diferenciadors sense 
aportar cap critica o, al contrari, negar aquestes diferències i menysprear els nouvinguts  per 
aportar una cultura retrògrada i poc valorada amb escasses possibilitats d’incorporar res a la 
realitat autòctona. 
 
En el present treball es demostra que la tecnologia té una vessant cultural que molts cops no 
es té present. Així, a través de la tecnologia de cada cultura ens hem aproximat a la cultura 
dels nouvinguts. Aquest era l’objectiu del treball i s’aporten elements de reflexió en aquest 
sentit. 

A través de la tinta xina hem vist els pictogrames xinesos i com és de diferent la seva manera 
d’escriure. El tangram ens ha ofert un nou joc propi de la cultura xinesa. Observant la presa de 
les tres gorges podem copsar les magnituds de la Xina i en conseqüència comparar-la amb les 
del nostre país. Així, amb una construcció tecnològica podem deduir les dimensions 
demogràfiques del país i politiques socials diferent a la nostra. 

D’Equador hem vist un sistema de producció de comerç just, i com és de necessari polítiques 
d’igualtat econòmica en aquell país. També hem conegut al cultura quítxua i la seva vessant 
musical. 

Del Marroc hem conegut part de la seva cartografia. 

En tots aquests casos s’ha intentat donar informació sobre altres realitats i es pretenen 
transmetre uns valors i coneixements que són propis de la cultura universal i que poden tenir 
repercussions positives en el conjunt de la societat: 

Tot i així, encara que no ha estat objecte d’aquest treball, aquesta proposta caldrà avaluar-la i 
analitzar les possibles duplicitats de currículum amb altres assignatures no tecnològiques i 
valorar la percepció d’aquestes experiències tant en els alumnes nouvinguts com en els 
autòctons.  
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