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Dossier Alumne Sortida Parc de Vallparadís 
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Dossier de l'alumne 
 
Aquest material està pensat com a guia i dossier d’activitats. A 
l’interior trobaràs tota la informació per a realitzar les activitats 
proposades. 
 
Les activitats 1 a 4 són per fer en grup, les 5, 6 i 7 per fer de forma 
individual.  
 
Puntuació de les activitats: activitats 1 a 6 [10 punts cadascuna]; 
activitat 7 [20 punts]. 
 
Recorda que s'ha de lliurar el dossier de forma individual. 
 
Com ja sabeu, avui farem una visita al Parc Vallparadís. Segur que 
tots heu passejat, jugat, etc. algun cop al Parc, però potser mai l’heu 
observat amb deteniment. El que pretenem avui és observar 
determinades construccions, els Ponts, que hi ha al llarg del Parc. 
Veureu que hi ha molts i diversos. Es tracta doncs que els mireu 
d’una forma diferent, com estructures, i resolgueu les activitats 
plantejades en el dossier. 

 
Gaudiu de la visita!!! 

 
 

NOM:____________________________ 
 
GRUP:____________________________ 
      

 



 
   

 
 
 

 com ja sabeu avui farem un passeig per el Parc Vallparadís per tal de donar a coneixer els ponts com a 
elements estructurals i poder-los estudiar des d'aquest punt de vista. Però, tots coneixeu l'origen del Parc 
Vallparadís?  
 
"En els seu inicis, el que avui coneixem com a Parc Vallparadís, era un torrent, una riera. Aquest ha sofert els 
canvis més importants al llarg del S.XX.  
El torrent està situat als peus de la serralada litoral i prelitoral que envolten la plana vallesana, i que per tant 
recull les aigües de les pluges d'aquestes serralades. Però, la major part de l'any, aquestes rieres i torrents resten 
sense aigua. 
Aquest torrent, en el passat, impedia la comunicació entre les dos zones urbanes situades a banda i banda del 
torrent. D'aquí la construcció del Pont del Passeig, per tal de poder establir connexió entre aquests dos nuclis. 
Al llarg del S.XX s'ha treballat desde l'Ajuntament la modificació del torrent per tal de transformar-lo en un espai 
verd, d'ús públic i social. La seva ubicació, al vell mig de la ciutat, ha propiciat les ganes i la iniciativa de convertir 
el torrent en un Parc urbà, on a més de passejar i disfrutar de la natura, es puguin realitzar envents socials de 
gran importància per a la ciutat (com per exemple el Jazz Terrassa) que concentren gran quantitat d'espectadors 
del municipi i de les afores. 
 Per tant, el que avui coneixem com un gran parc que travessa la nostra ciutat de nord a sud, en els seus orígens, 
era una riera que recollia els torrents pluvials de les serralades que ens envolten." 
 
Per tal de situar-nos, s'adjunta a continuació un plànol del Parc, amb el recorregut a dur a terme en la nostra 
visita. 
 

 

 

Per tal de poder ubicar-nos en la nostra sortida, situa els ponts que visitarem al llarg de la sortida al 
plànol anterior i nomenal's. 

INTRODUCCIÓ 

Zona que visitarem 
del Parc Vallparadis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 
   

 Pasarel.la peatonal carrer Sant Valentí Aquest és el primer pont de la nostra visita que analitzarem. Volem 
conèixer quin tipus d’estructura s’ha utilitzat per construir-ho i a quins esforços està sotmes.  
 

 
a) Complerta els espais buits segons:  
  

1. Tipus d'estructura utilitzada 2 i 3. Tipus d'esforç que pateix en aquest punt 
 

b) Quina és la principal funció d’aquest pont?  
 

 
 

El Pont de Sant Pere. Aquest és un dels ponts emblemàtics del parc, principalment per la seva antiguitat. 
Com podeu observar és totalment diferent al de l'activitat 1. 
 

Indica els esforços a que esta sotmès                         Indica quins elements son de l’estructura 
 

 
1.  Indica de quin tipus d’estructura es tracta. 

2.Quin tipus de material s’ha utilitzat en la seva construcció? Per què? 

3. Quina devia ser la principal funció del pont quan es va construir? 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

ACTIVITATS 



 
   

 

 

 El Pont del Passeig. Aquest pont ha patit un seguit de transformacions al llarg dels anys, que molts de 
vosaltres segurament no recordeu. Encara sou joves! El que analitzarem a continuació és una d’aquestes 
modificacions realitzades en el pont. 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.Quin tipus d’element creus que és? I quina és la seva finalitat? 

2.Quins esforços pateix aquest element?   

3. De quin tipus d’estructura és aquest pont? 

4.Actualment quina és la finalitat d’aquest pont? 

 

Ordena cronològicament, de forma ascendent, els diferents ponts visitats al llarg del passeig per el Parc de 

Vallparadís. Utilitza criteris com el tipus de construcció i els materials emprats.(Relaciona amb fletxes) 

PONT ANY 

Pasarel.la Carrer 
 Sant Valentí 

 

Segle XII 

Pasarel.la de  
Sant Pere 

 

Segle XVI 1579 

Pont del Passeig 

 

1895 

Pont Castell Cartoixa 

 

1998 

Pont de Sant Pere 

 

2006 



 
   

Cerca a la sopa de lletres 10 paraules relacionades amb el tema d’estructures. 

 

Relaciona el tipus d'esforç amb la seva definició. 

Tracció Comprimir o aixafar els elements de l'estructura 

Compressió Doblegar els elements. Són el resultat de combinar esforços de tracció i de 
compressió 

Flexió Estirar els elements que els han de suportar 

Torsió Tallar els elements sobre els quals actuen forces de fregament 

Cisallament Recargolar els elements com a conseqüència de moviments de rotació 

 

Investiga sobre la construcció de la Passarel·la de Sant Pere. És un pont penjant? Com es va 
construir? Quina tècnica es va utilitzar? Fes un petit resum sobre la informació demanada. 
 
Aquests enllaços et poden ajudar en la recerca d'informació: 
 

 http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf 
 http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575 

 

Practica! 
En aquesta web podràs posar en 
pràctica els teus coneixements 
sobre les estructures 
triangulades. A veure quants 
ponts resistents i estables ets 
capaç de construir!!! 
http://www.physicsgames.net/s
wf/cargobridge.swf 

 

REFORÇ 

AMPLIACIÓ  

Aprèn més!!! 
Consulta el següent vídeo i aprèn una mica més sobre com Gaudí es va inspirar en la natura 
per fer les seves construccions. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22150&p_ex=gaud%ED&p_num=3 

http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf
http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575
http://www.physicsgames.net/swf/cargobridge.swf
http://www.physicsgames.net/swf/cargobridge.swf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22150&p_ex=gaud%ED&p_num=3
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Documentació professor sortida al Parc de Vallparadís 
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Documentació per als docents 
 
 
 
Aquest material està pensat per a què serveixi de suport al docent a 
l'hora de realitzar la sortida proposada. 
 
Inclou els objectius que es pretenen assolir, competències 
treballades, activitats relacionades, i complementàries de reforç i 
ampliació, mètode d'avaluació així com possibles recursos per a la 
preparació de la unitat i la recerca d'informació. 
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1.  PLANTEJAMENT 

El material tractat en aquest dossier està pensat per a alumnes de nivell de 3er ESO. Aquesta 
petita sortida introdueix als alumnes  en el món de les Estructures i de la seva importància per al 
nostre desenvolupament al llarg de la història. Actualment no podem concebre la nostra societat 
sense aquest tipus d'estructures arquitectòniques, però s'ha necessitat d'un gran avenç tecnològic 
per tal de poder construir avui dia veritables obres d'art arquitectòniques.  

S'intentarà introduir a l'alumnat en el món dels ponts i com aquests s'han anat millorant al llarg 
de la història amb un petit passeig per un dels llocs emblemàtics de la nostra ciutat "Terrassa". 
 
Intentarem apropar els continguts d'una manera agradable, mitjançant sortides fora del centre, 
per tal que prenguin consciencia que el que s'estudia a l'aula està lligat amb el món real i per tant 
que té una utilitat tangible.  

2. CONTINGUTS 

Els continguts de tercer tractats amb aquesta activitat segons el decret 143/2007 de currículum 
de ESO són els següents: 

Màquines, mecanismes i estructures  

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

o 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. 

3. OBJECTIUS 

Treballant aquesta unitat de la manera presentada, pretenem que els alumnes en acabar siguin 
capaços de: 

o Identificar les diferents estructures de l'entorn. 
o Identificar els diferents esforços a que està sotmesa una estructura. 
o Identificar els diferents elements que componen una estructura tot observant elements 

reals del nostre entorn. 
o Comunicar de forma correcte i amb el llenguatge tècnic adient la informació rellevant. 
o Utilitzar dispositius TIC per practicar i simular estructures senzilles i resistents. 
o Relacionar els continguts teòrics de la matèria amb la realitat que ens envolta. 

Les competències bàsiques treballades en aquesta unitat són: 

o Conviure i habitar el món. Conscienciar als alumnes de l'evolució tecnològica al llarg de la 
història per tal de poder construir estructures amb diferents tècniques. Posar a l'abast 
dels alumnes la realitat que els envolta i identificar elements estructurals del seu entorn. 

o Coneixement i interacció amb el món físic. Els alumnes podran observar l'entorn 
proper del seu propi municipi i identificar diferents elements estructurals que els 
envolten. 
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o Social i ciutadana. Els alumnes crearan consciència de la conservació dels 
elements estructurals del seu municipi, doncs observaran estructures que 
segueixen intactes tot i el pas dels anys i valoraran la importància del seu 
manteniment i conservació. 

o Metodològiques. L'alumne haurà de fer front a la situació de recerca d'informació i haurà 
de ser crític a l'hora de triar la informació rellevant per al seu treball. 
 

o Tractament de la informació i competència digital. Els alumnes han de ser 
capaços de utilitzar les eines TIC per poder construir de forma simulada 
estructures senzilles i resistents, tot utilitzant els coneixements adquirits, 
mitjançant un simulador de construcció de ponts. 
L'alumne haurà de saber triar la informació cercada a Internet sobre la 
construcció d'un determinat pont, per tant, haurà d'adquirir destresa a l'hora de 
ser crític en el tractament de la informació trobada. 
 

o Comunicatives. L'alumne s'enfronta al repte de redactar un informe tècnic d'un 
determinat pont. 
  

o Lingüística i audiovisual. L'alumne haurà de ser capaç de redactar informació 
relacionada amb els ponts amb el llenguatge tècnic adient així com amb imatges i 
gràfics que facin més entenedor l'informe redactat. 
 

o Artística i cultural. L'alumne serà capaç d'identificar elements arquitectònics de la 
seva ciutat i que són elements culturals i obres d'art que han perdurat al llarg de 
la història, així com d'altres de recent construcció, però que fins i tot han sigut 
guardonats amb premis de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo1 i de 
la Footbridge 2005 que atorga la revista anglesa Bridge design & engineering2. 

 
Principalment amb aquesta activitat es pretén que l'alumne observi el seu entorn i sigui capaç 
d'identificar diferents elements estructurals reals que ens envolten. Identificar els diferents 
esforços a que estan sotmeses aquestes estructures que encara segueixen erigides tot i els anys 
que fa que estan construïdes, així com les diferents tècniques de construcció de les mateixes. 
Es posarà a l'abast dels alumnes el contingut d'Estructures observant els diferents ponts 
construïts al Parc de Vallparadís. Existeixen diversos i variats en quan al sistema de construcció i 
en funció de l'època històrica en que van ser construïts. 
 
També es pretén que l'alumne sigui capaç de valorar aquests elements arquitectònics de la seva 
ciutat, i que sigui conscient de la importància de l'avanç de la Tecnologia al llarg de la història per 
tal de desenvolupar noves tècniques de construcció que han permès millorar la construcció de 
ponts i altres elements estructurals. 
 

                                                             
1 Referència extreta de la publicació 
http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575 
2 Informació extreta de la publicació al diari El Pais digital: 
http://elpais.com/diario/2005/12/09/catalunya/1134094051_850215.html 

http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575
http://elpais.com/diario/2005/12/09/catalunya/1134094051_850215.html
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4. METODOLOGIA  

L'activitat està pensada per dur-la a terme al mateix moment de la visita. Els alumnes han de 
passejar i realitzar el circuit per el Parc de Vallparadís per tal de poder realitzar les activitats 
plantejades mitjançant l'observació dels diferents ponts plantejats al dossier. Aquestes no són de 
gran dificultat, però si es requereixen unes nocions bàsiques dels continguts d'Estructures que 
s'han de treballar, per tal que els alumnes siguin capaços d'identificar el tipus d'estructura, així 
com els diferents esforços a que estan sotmeses. 

4.1 Organització 

El professor hauria de dedicar, sempre que sigui possible, una sessió a classe introductòria dels 
continguts d'estructures per tal de facilitar els coneixements als alumnes i aquest puguin arribar a 
la sortida amb unes nocions mínimes del que es pretén treballar. 

S'hauria d'haver treballat: 

 Definició d'estructura 
 Tipus d'estructures 
 Esforços a que estan sotmeses les estructures 

 
Si no és possible dedicar una sessió prèvia a aquest continguts introductoris, s'hauria de realitzar 
material complementari per als alumnes per a què el puguin consultar abans o durant la sortida i 
la realització de les activitats. S'ha de tenir present que els continguts d'estructures es treballen a 
1er de la ESO i per tant, únicament s'haurà de refrescar la memòria sobre aquests continguts per 
tal de poder aprofundir posteriorment. Tot i que, moltes vegades, aquest tema no es treballa a 
1er , ja que es prioritza treballar altres temes que ja no es treballaran posteriorment. 
 
A cada alumne se li farà entrega d'un dossier de treball on estaran redactades les activitats. 
Aquestes s'han de respondre en el mateix dossier. Hi ha 4 activitats per a resoldre en grup i altres 
la 5, 6 i 7 per realitzar de forma individual. De totes maneres, l'entrega del dossier s'ha de realitzar 
de forma individual. 
 
Les activitats 1 a 4 es poden resoldre en el mateix moment de la visita. La 5 i la 6, que son 
activitats de reforç, també es poden resoldre al finalitzar la visita, doncs ajuden a consolidar els 
continguts treballats. l'activitat 7, no es pot realitzar, doncs es necessària una connexió a la xarxa 
d'Internet per tal de cercar i consultar informació. 
 
Hi ha altres activitats de practicar i d'ampliació que també requereixen de connexió a Internet per 
tal de poder-les dur a terme. 
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4.2. Temporització 

L'activitat està plantejada per ser realitzada de la següent manera:. 

Temporització prevista 

Sessió Activitat Temps 
(minuts) 

De classe 
(1 hora) 

Sessió magistral d'exposició de continguts sobre Estructures: 

40 o Tipus d'estructures 

o Tipus d'esforços a que estan sotmeses 

o Explicació de la sortida al Parc de Vallparadís 

20 

• Formació dels grups 

• Entrega del dossier 

• Temporització i organització prevista 
o Preguntes i dubtes 

Visita al 
Parc 

(un matí) 

Sortida al Parc Vallparadís  

o Trobada i caminada cap al Parc  30 

o Visita al Parc i recorregut. Elaboració de les activitats 120 

o Esmorzar i visita lliure del Parc 45 

o Trobada i tornada al centre escolar 30 

Treball a 
casa 

Realitzar les activitats d'ampliació 7, simulador de construcció de 
ponts i veure el vídeo de Que Qui Com 120 

Total 405 

Taula 1 Temporització de l'activitat 

 

El temps necessari per dur a terme tota l'activitat plantejada és de aproximadament 7 hores. 
D'aquestes 1 hora és de sessió lectiva a l'aula ordinària al centre, 4 hores de visita al Parc 
Vallparadís, i 2 hores de treball a casa per tal de dur a terme l'activitat d'ampliació, practicar amb 
el joc de simulació de ponts i veure el vídeo proposat en el dossier de l'alumne sobre les 
estructures i Gaudí. 
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5. SOLUCIONARI DE LES  ACTIVITATS 

A continuació es presenta  un solucionari a  les activitats plantejades en el dossier de l'alumne. 

5.1.  Activitats de grup 
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5.2  Activitats Individuals 

 5.2.1 Activitats de reforç 

S'han plantejat dos activitats de reforç per atendre a la diversitat. S'ha pensat en dos activitats 
d'entreteniment: una sopa de lletres on s'ha de cercar 10 paraules relacionades amb el contingut 
d'Estructures; i una activitat de relacionar que ajudarà a consolidar continguts sobre esforços i la 
seva definició. 

La solució a aquestes dos activitats es presenta a continuació: 
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També s'ofereix a l'alumne la possibilitat de practicar a construir ponts amb un simulador gratuït 
que es pot descarregar de la xarxa d'Internet. Amb aquest joc podran posar en pràctica els seus 
coneixements sobre la triangulació d'estructures, per tal de construir ponts estables i resistents, 
capaços de suportar el pas de persones i càrregues a través d'ells. 

Aquest joc el poden practicar a través del següent enllaç: 

 http://www.physicsgames.net/swf/cargobridge.swf 

A més el joc ofereix la possibilitat de consultar ajuda on-line, i poden veure diferents maneres de 
solucionar el problema o cas proposat. 

5.2.2 Activitats  d'ampliació 

Es proposa una activitat d'ampliació. Aquesta és referent a un pont concret del Parc de 
Vallparadís . S'ha triat aquest pont, o més ben dit, passarel·la, per la seva originalitat en el mètode 
de construcció. Es pretén que l'alumne cerqui informació referent a la passarel·la de Sant Pere i 
sigui capaç d'explicar quin ha sigut el sistema de construcció, quines característiques posseeix la 
passarel·la i reconegui al mateix temps el perquè ha sigut premiada per la seva originalitat, 
innovació i poc impacte visual en el Parc. 

A l'alumne se li posa a l'abast unes webs on cercar la informació i per tant ha de ser capaç de triar 
la informació rellevant dels textos consultats, i capaç de confeccionar un informe amb les seves 
pròpies paraules de la informació consultada. 

Les webs proporcionades a l'alumne són les següents.: 

 http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf 
 http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575 

L'informe de l'alumne hauria d'incloure almenys: 

El disseny del pont és del equip d'arquitectes  d'Enginyeria Reventós, SL. i RGA Arquitectos 
(Manuel Reventós Rovira i Albert Mas Soler). La construcció que és proposa és una passarel·la 
peatonal de comunicació entre les Esglésies de Sant Pere i el futur Museu de les Esglésies., de 80 
metres de llargada. 

Presenten una solució de tipus pont penjant, coneguda amb el nom de Banda Tesa, per tal de 
produir el menor impacte visual i ambiental en el Parc. S'havia de conservar la visió del parc sense 
malmetre-la.  La passarel·la dissenyada presenta una visió de molta lleugeresa que únicament la 
pot donar el tipus de pont penjant. La Banda Tesa, és el tipus de pont penjant que unifica el cable 
i plataforma. El problema més important que s'ha hagut de superar és l'ancoratge, que s'ha hagut 
de superar amb l'enterrament dels estreps. A més s'ha hagut de fer uns fonaments molt profunds 
degut a la mala qualitat i fragilitat del terreny en els capes superiors. 

(Incloure fotografies del projecte i de la construcció) 

La Passarel·la ha sigut premiada amb els premis de la Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo i de la Footbridge 2005 que atorga la revista anglesa Bridge design & engineering. 

http://www.physicsgames.net/swf/cargobridge.swf
http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf
http://www.todoconstruccion.com/noticias/noticias_amp.php?_idnot=3575
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6. AVALUACIÓ 

Per tal de definir la manera en que avaluarem l'activitat hem de tenir present quins seran 
els criteris d'avaluació a aplicar, és a dir, que pretenem que els alumnes aprenguin i 
assoleixin amb l'activitat plantejada. 

 

Criteris d'avaluació 

C1 Identificar els diferents tipus d'estructures plantejats i els elements que les 
conformen. 

C2 Identificar els diferents esforços a que estan sotmeses les estructures. 

C3 Utilitzar de forma correcta els simuladors de construcció d'estructures. 

C4 Expressar correctament i amb terminologia adient les diferents activitats. 

C5 Ser crítics a l'hora de consultar la informació i ser capaços d'extreure el que 
és important i rebutjar el que és superficial. 

C5 Adoptar una actitud activa i positiva durant la visita. 

C6 Valoració de la importància de les estructures en el món real i la seva 
evolució al llarg de la història.  

Taula 2 Criteris d'avaluació 

 

Un cop definits els criteris d'avaluació, passem a concretar com serà la metodologia 
d'avaluació en l'activitat.  

Es tindrà en compte l'actitud  dels alumnes a la sortida, com actuen al llarg de la sortida, 
com es relacionen amb la resta de companys de grup, i l'entrega del dossier, així com 
l'informe elaborat referent a l'activitat d'ampliació. 
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Avaluació 

 Nota 

Actitud en la sortida   
Actitud a la sortida, interacció amb altres companys, i participació de les 
activitats. 20 
  

Material entregat (dossier):  
• Activitats de grup:  

 
 

 Activitat 1  10 
 Activitat 2  10 
 Activitat 3  10 
 Activitat 4 10 

• Activitats individuals :  
 Activitat 5 (reforç) 10 
 Activitat 6 (reforç) 10 
 Activitat 7  (ampliació: cerca d'informació, redactat i presentació) 20 

Total 100 

Taula 3 Avaluació de l'activitat 

 

A continuació es desglossa la puntuació de la Taula 3 en diferents rubriques d'avaluació. La 
següent rúbrica serà útil per a l'avaluació de l'actitud de l'alumne en la realització de l'activitat. 

 

Què s'avalua ?  
 

Si 
[0,5] 

No 
[0,0] 

Puntuació 
 

Manifesta una actitud activa i de curiositat en la sortida i en la 
sessió prèvia 

    

Treballa de forma autònoma prenent decisions correctes      
Té autonomia i decisió en la realització del treball de grup     
Coopera activament en el treball de grup     

Total     

Taula 4 Rúbrica d'avaluació l'actitud en la sortida 

 

 

La rúbrica següent s'utilitzarà per puntuar les diferents activitats del dossier de l'alumne: 
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Activitat 

 
 Correcte No 

correcte Puntuació 

Activitat 1 [10 punts]     
 a.1) Resposta correcte: Triangulada [2,5 punts]     
 a.2) Resposta correcte: Tracció [2,5 punts]     
 a.3) Resposta correcte: Flexió [2,5 punts]     
 b) Resposta correcte: Pas de persones [2,5 punts]     

Activitat 2 [10 punts]     
 a)Omplir buits, cada buit correcte [1]; màxim 4 

punts 
    

 1) Resposta correcte: artificial massiva[2 punts]     
 2) Resposta correcte:  Pedra i justificació [2 punts]     
 3) Resposta correcte: comunicació de persones, 

animals i transport [2 punts] 
    

Activitat 3 [10 punts]     
 Resposta correcte: Escaire[2] i reforç [2]     
 Resposta correcte: Flexió [2]     
 Resposta correcte: Artificial massiva, pedres [2]     
 Resposta correcte: Pas persones i vehicles [2]     

Activitat 4 [10 punts]     
 Tots ordenats correctament [10 punts]     
 ≥ 3 encerts [5 punts]     
 < 3 encerts [0,0 punts]     

Activitat 5 [10 punts]     
 Totes les paraules trobades [10 punts]     
 ≥ 5 paraules trobades [ 5 punts]     
 < 5  paraules trobades [0,0 punts]     

Activitat 6 [10 punts]     
 Totes les definicions correctes [10 punts]     
 ≥ 3 definicions correctes [ 5 punts]     
 < 3  definicions correctes [0,0 punts]     

Activitat 7 [20 punts]     
 Inclou totes les dades referents a la passarel·la 

redactades a l'apartat de solucions 5.2.2 [10 punts] 
    

 Ha fet la cerca, consulta i tria de la informació de 
forma correcte [5 punts] 

    

 Inclou imatges clarificadores [2,5 punts]     
 El redactat és coherent, correcte ortogràficament i 

gramaticalment [ 2,5 punts] 
    

Total Puntuació     

Taula 5 Rúbrica d'avaluació de les activitats del dossier detallada 
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7. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA I RECURSOS 
 

[1] Web de l'Ajuntament de Terrassa sobre Escultures i elements urbans. 
http://arxiumunicipal.terrassa.cat/afons.php?id_menu=69%20%20 

[2] Web de l'Ajuntament de Terrassa amb informació sobre el Parc de Vallparadís i els Plànols del 
Parc 
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVq
uzoewPk9my6g 

[3] Webs d'informació dels diferents pont treballats del Parc de Vallparadís: 

 Pont de Sant Pere: http://www.raco.cat/index.php/terme/article/viewFile/110547/190443 
 Pont del Passeig: http://arxiumunicipal.terrassa.cat/afons.php?id_menu=72 
 Passarel·la de Sant Pere: 

http://www.ondiseno.com/fichaproyecto.php?pageNum_producto=31&categoria=urb&subcatego
ria=Ordenaci%F3n+urban%EDstica+e+intervenci%F3n+en+el+paisaje 

 Fotos de Terrassa del llarg de la història: 
http://www.flickr.com/photos/14101097@N05/sets/72157603887868588/detail/ 
 

[4] Web d'Estructures per treballar els continguts: 
http://contenidos.educarex.es/med/2005/15/estructuras/pagina1_b.htm 
 

[4] Història i origen del Parc Vallparadís. VALLPARADÍS: LA LLARGA I ENCARA INACABADA 
TRANSFORMACIÓ D'UN TORRENT. Enric Sanllehí i Bitrià . 
http://www.raco.cat/index.php/terme/article/viewFile/40853/122288 
 
 

http://arxiumunicipal.terrassa.cat/afons.php?id_menu=69%20%20
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.raco.cat/index.php/terme/article/viewFile/110547/190443
http://arxiumunicipal.terrassa.cat/afons.php?id_menu=72
http://www.ondiseno.com/fichaproyecto.php?pageNum_producto=31&categoria=urb&subcategoria=Ordenaci%F3n+urban%EDstica+e+intervenci%F3n+en+el+paisaje
http://www.ondiseno.com/fichaproyecto.php?pageNum_producto=31&categoria=urb&subcategoria=Ordenaci%F3n+urban%EDstica+e+intervenci%F3n+en+el+paisaje
http://www.flickr.com/photos/14101097@N05/sets/72157603887868588/detail/
http://contenidos.educarex.es/med/2005/15/estructuras/pagina1_b.htm
http://www.raco.cat/index.php/terme/article/viewFile/40853/122288
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Dossier Alumne Sortida CDMT 
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Dossier per als alumnes 
 
Aquest  material  està  pensat  com  a  guia  i  dossier  d’activitats.  A 
l’interior  trobaràs  tota  la  informació  per  a  realitzar  les  activitats 
proposades. 
Com  ja  sabeu,  avui  farem  una  visita  al  Centre  de Documentació  i 
Museu  Textil  (CDMT)  de  Terrassa,  per  tal  de  treballar  de  forma 
complementària els continguts de Mecanismes. 
 
Veureu  diferents  màquines  Tèxtils,  i  haureu  de  ser  capaços 
d'identificar  diferents  mecanismes  en  aquestes  màquines.  Tots 
coneixeu  el  passat  Textil  de  la  ciutat  de  Terrassa,  i  quina millor 
manera  de  treballar  els  continguts  que  utilitzant  el  propi  passat  i 
present de la nostra ciutat. 
 
Les activitats 1 a 4 són per fer en grup, les 5, 6 i 7 per fer de forma 
individual.  
La puntuació de  les activitats és  la  següent: activitats 1,2,5  i 6  [10 
punts cadascuna]; activitat 3 i 4 [5 punts cadascuna] i activitat 7 [30 
punts]. 
 
Recorda que s'ha de lliurar el dossier de forma individual. 

 
Gaudiu de la visita!!! 

NOM: ____________________________ 
 

GRUP: ___________________________ 
      

 



 Carda per a fer buates (any 1868).  Observeu detingudament la màquina que teniu al vostre davant. És molt antiga, 

però si observeu amb detall podreu identificar diferents mecanismes principalment de transmissió de moviment. A veure 
quants sou capaços de nombrar!!! 

 

 

1.1.  Completa  la  taula  següent  amb  el  nom  del mecanisme  identificat  i  amb  el  tipus  de mecanisme  (transmissió  o 

transformació).  

 

Numero  Nom Mecanisme  Tipus de mecanisme 

1     

2     

3     

4     

5     

 

1.2. Si fem una ampliació del mecanisme número 2, ens trobem amb el següent: 

 
1.3. En la taula hauràs identificat un mecanisme de transformació de moviment. Quin? Com transforma el moviment? És 

un sistema reversible o irreversible? Justifica la teva resposta. Fes un petit croquis ( o fotografia) ampliat del mecanisme 

identificat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

1 

2 3 4 

1 

2 

 

 En les pantalles tàctils del Museu pots veure un vídeo amb la màquina de Carda en funcionament 

Si 1 és  la  roda motriu  (27 dents)  i 2  la conduïda  ( 19 dents) d'aquest  sistema 
d'engranatges,  calcula  la  relació  de  transmissió  i  determina  si  es  tracta  d'un 
sistema reductor o multiplicador de moviment. 
 



     

 

 

     

 

 

 

Fem petits càlculs: 

a) Suposem que la roda motriu té 28 dents i la roda conduïda 48. Calcula la relació de transmissió i determina si es 

tracta d'un sistema multiplicador o reductor de moviment. 

 

b) Si la velocitat de la roda motriu és de  10 rpm, a quina velocitat girarà la conduïda? 

 

continua de doblar (any 1904).   Teniu davant vostre una altre màquina tèxtil que us ofereix  la possiblitat de seguir 

identificant mecanismes. En aquesta podeu identificar de diferents als de l'activitat 1. A veure si sou capaços d'identificar 
els que us mostrem: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2.1. La imatge A quin tipus de mecanisme és? Explica com funciona aquest tipus de mecanisme.  Cap a quin sentit permet 

el gir? Posa algun exemple més d'utilització.  

 

 

 

2.2. Imatge B  

   

2.3. Aquest altre mecanisme està amagat dintre de la màquina. A veure si ets capaç de localitzar‐lo!  

 

 

   

 

 

 

 

 A  B 

 

a) De quin tipus de mecanisme es tracta?

b)  Indica quina  serà  la  roda motriu  i quina  la  conduïda. En que  t'has basat per  fer  aquesta 
disposició? 

 

c) El sentit de gir de les politges serà el mateix o diferent? Per què? 

 

Completa les dades següents:

Nom del mecanisme: _____________________________ 

Mecanisme de ________________________ de moviment. 

Transmet el moviment entre dos eixos perpendiculars que formen un angle de ____ º. 



     

 

 

Ordidor  de  Bóta  (1a meitat  S:XX).    Busquem  un  altre mecanisme  que  encara  no  hem  treballat  a  les  activitats 

anteriors. És el següent: 
 

 

3.1. Indica el nom del mecanisme que es tracta: 

___________________________________________________________________________________________________ 

3.2.  En  aquest  tipus  de  mecanisme  el  _______________________  actua  sempre  com  a  element  motor  i 

____________________ com a element conduït. 

3.3. La relació de transmissió i és sempre                                 i  per tant actua com un sistema   

a) > 1  a)multiplicador de moviment. 
 

b) < 1  b) reductor de moviment. 
 

   

Teler de llançadora mecànic (1a meitat S:XX).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1. Indica el nom del mecanisme que es tracta:

_______________________________________________________________________________________________ 

4.2.  Indica quin serà el element motriu i quin el conduit. En què et bases per fer aquesta classificació? (indica‐ho a la 

imatge). 

4.3. És un sistema multiplicador o reductor de moviment? Raona la teva resposta. 

 

4.4. El sentit de gir de les politges serà en el mateix sentit o sentit contrari? Raona la teva resposta.  



complerta  els  buits  del  mapa  conceptual  referent  a  la  classificació  de  Mecanismes.  T'ajudarà  a  consolidar  els 

continguts treballats.  

 

 

 

Relaciona els conceptes de la dreta amb els de l'esquerra per construir frases amb sentit. 

El trinquet 
Permet transformar moviments circulars en moviments rectilinis i a 
l'inrevés. 

La relació de transmissió  Transforma un moviment circular en un rectilini de vaivé. 

Un sistema reductor  S'utilitza per aturar  de cop una roda dentada. 

La biela ‐ manovella  És aquell en què la relació de transmissió i és >1. 

El mecanisme pinyó ‐ cremallera 
Serveix per determinar si un sistema és multiplicador o reductor de 
moviment. 

 

 

 

 

 

 

REFORÇ 

Practica! 
A continuació et donem un enllaç a un joc on podràs posar en pràctica els teus 
coneixements sobre engranatges. Has de construir un sistema d'engranatges capaç de 
transferir el moviment als engranatges senyalats i amb el sentit de gir correcte.  

 
http://www.shockwave.com/gamelanding/gears.jsp 



La Bicicleta. Segurament has pujat més d'una vegada en bicicleta. Has pensat com funciona el canvi de marxes?   Et 

donem  la oportunitat d'aprofundir en aquest  tema. A continuació et donem una sèrie d'enllaços per  tal que visualitzis 
algun vídeo i consultis alguna web que t'ajundarà a entendre el seu funcionament. 

 

  Vídeos:  

 Edu3.cat: Bicicleta http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16955 

 Què Qui Com: Bicicleta, la màquina perfecta 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=la%20bicicleta:%20una%20m%E0qui

na%20perfecta 

  Webs interactives amb  informació i activitats: 

 Canvi de pinyons: http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/data/gear0m.htm 

 Teoria i activitats: La bicicleta, un bon mitjà  de transport 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/bicicleta/index.htm 

 

a) Observa i explora les diferents planes webs. Redacta un petit informe de la informació consultada, sobre la relació de 

transmissió i el canvi de marxes de la bicicleta (quin pinyó necessitem si volem fer una pujada, i una baixada, o una recta?, 

per què? etc. ) Si cal, ho pots acompanyar amb fotografies o croquis que facilitin la informació aportada. 

b) De  la web "La bicicleta, un bon mitjà de transport",   explora primer totes  les pàgines  i posteriorment realitza el test 

d'avaluació. Porta imprès l'avaluació o bé penja‐la al moodle de l'assignatura. 

Ara ja estem preparats per fer una volta en bicicleta!!! 

AMPLIACIÓ 



 

AN
N

EX
   

E 
 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX E 

Documentació professor sortida al CDMT 
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Documentació per als docents 
 
 
 
Aquest material està pensat per a què serveixi de suport al docent a 
l'hora de realitzar la sortida proposada.  
 
Inclou els objectius que es pretenen assolir, competències 
treballades, activitats relacionades, i complementàries de reforç i 
ampliació, mètode d'avaluació així com possibles recursos per a la 
preparació de la unitat i la recerca d'informació. 
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1.  PLANTEJAMENT 

El material tractat en aquest dossier està pensat per a alumnes de nivell de 3er ESO. Aquesta 
petita sortida ajudarà a identificar i resoldre petites activitats relaciones amb el contingut de 
Mecanismes. Es planteja l'activitat dintre del Centre de Documentació i Museu Tèxtil1 (CDMT), 
concretament a la exposició de maquinària tèxtil referent a "El procés Tèxtil". En aquesta petita 
mostra de maquinària es poden observar amb detall gran varietat de mecanismes de transmissió 
de moviment i algun de transformació de moviment.  

La petita sortida s'ha programat en aquest centre i encarada en la maquinària Tèxtil, 
principalment, per el referent que ha estat Terrassa en el desenvolupament d'aquest sector 
industrial.  
 
Aquesta sortida, també s'ha plantejat en aquest context, degut a la proximitat d'aquest museu al 
centre de la ciutat i per tant a l'escola.  

2. CONTINGUTS 

Els continguts de tercer tractats amb aquesta activitat segons el decret 143/2007 de currículum 
de ESO són els següents: 

Màquines, mecanismes i estructures  

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

3. OBJECTIUS 

Treballant aquesta unitat de la manera presentada, pretenem que els alumnes en acabar siguin 
capaços de: 

o Identificar els diferents mecanismes de transmissió i transformació de moviment. 
 

o Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents mecanismes de 
transmissió i transformació de moviment a partir de l'anàlisi i l'observació d'aquests en 
diferent màquines. 
 

o Comunicar de forma correcte i amb el llenguatge tècnic adient la informació cercada per a 
les activitats. 
 

o Relacionar els continguts teòrics de la matèria amb la realitat que ens envolta. 

 

 

                                                            
1 Centre de Documentació i Museu Textil http://www.cdmt.es/ 
 

http://www.cdmt.es/
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Les competències bàsiques treballades en aquesta unitat són: 

o Conviure i habitar el món. Fer percebre als alumnes que allò que estudien a l'aula té una 
relació directa amb la realitat quotidiana. 

o Coneixement i interacció amb el món físic. Es posarà a l'abast dels alumnes la 
coneixença d'un Museu de la seva ciutat i el que poden observar en les seves 
instal·lacions, tot relacionat amb els continguts que estan treballant a l'aula. 

o Social i ciutadana. Els alumnes podran conèixer la història i cultura que envolta el 
seu propi municipi i d'aquesta manera podran fer-se'l més seu (passat industrial 
Tèxtil de la ciutat de Terrassa). 

o Metodològiques. L'alumne haurà de fer front a la situació de cerca d'informació i haurà 
de ser crític a l'hora de triar la informació rellevant per al seu treball. L'alumne s'enfronta 
a la realització de petits càlculs matemàtics en la resolució de problemes de mecanismes. 
 

o Tractament de la informació i competència digital. Els alumnes han de ser crítics 
a l'hora de extreure'n la informació rellevant de tota la informació cercada o 
disponible. 
 

o Matemàtica. L'alumne haurà de ser capaç de resoldre petits problemes 
matemàtics en el dossier d'activitats relacionats amb el càlcul de mecanismes. 
 

o Comunicatives. L'alumne ha de ser capaç de comunicar verbalment i de forma escrita la 
informació cercada i la resolució d'activitats. 
 

o Lingüística i audiovisual. L'alumne haurà de ser capaç de redactar la informació 
sol·licitada en les diferents activitats plantejades en el dossier. 
 

o Artística i cultural. L'alumne podrà conèixer el seu propi entorn, i comprendre 
l'evolució Industrial que ha patit la nostra societat a través de l'observació de les 
diferents màquines exposades en el Centre de Documentació i Museu Tèxtil. 

 
Principalment amb aquesta activitat es pretén que l'alumne observi  les màquines tèxtils 
exposades en el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, i sigui capaç d'identificar els diferents 
mecanismes de transmissió i transformació de moviment en les mateixes. 
 
També es pretén que l'alumne s'identifiqui i es relacioni amb el passat Tèxtil que ha tingut la 
nostra ciutat de Terrassa, i quina millor manera, que pugui visitar el museu Textil que la ciutat 
posa a la nostra disposició. 
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4. METODOLOGIA  

L'activitat plantejada està pensada per realitzar-la durant la visita el Centre de Documentació i 
Museu Textil. Els alumnes hauran de seguir el dossier entregat i anar realitzant les activitats 
mitjançant l'observació i realitzant petits càlculs matemàtics en determinats moments.  

Els alumnes necessiten tenir uns coneixements mínims de mecanismes de transmissió i 
transformació de moviment, per tal que siguin capaços de poder-los identificar en les màquines 
exposades. 

4.1 Organització 

El professor hauria de dedicar, sempre que sigui possible, una sessió a classe introductòria dels 
continguts de mecanismes per tal de facilitar els coneixements als alumnes i aquest puguin arribar 
a la sortida amb unes nocions mínimes del que es pretén treballar. 

S'hauria d'haver treballat: 

 Tipus i classificació de mecanismes de transmissió i transformació de moviment. 
 Funcions dels diferents mecanismes 
 Relació de transmissió 

 
Si no és possible dedicar una sessió prèvia a aquest continguts introductoris, s'hauria de realitzar 
material complementari per als alumnes per a que el puguin consultar abans o durant la sortida i 
la realització de les activitats. 
 
A cada alumne se li farà entrega d'un dossier de treball on estaran redactades les activitats. 
Aquestes s'han de respondre en el mateix dossier. Hi ha 4 activitats per a resoldre en grup i altres 
la 5, 6 i 7 per realitzar de forma individual. De totes maneres, l'entrega del dossier s'ha de realitzar 
de forma individual. 
 
Les activitats 1 a 4 es poden resoldre en el mateix moment de la visita. La 5 i la 6, que són 
activitats de reforç, també es poden resoldre al finalitzar la visita, doncs ajuden a consolidar els 
continguts treballats. L'activitat 7, no es pot realitzar en la visita, doncs es necessària una 
connexió a la xarxa d'Internet per tal de cercar i consultar informació. Per tant aquesta última 
activitat d'ampliació s'haurà de realitzar a casa. 
 
Finalment hi ha la activitat Practica que necessita d'una connexió a Internet per tal de poder 
practicar amb un joc d'engranatges. 
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4.2. Temporització 

L'activitat està plantejada per ser realitzada de la següent manera:. 

Temporització prevista 

Sessió Activitat Temps 
(minuts) 

De classe 
(1 hora) 

Sessió magistral d'exposició de Mecanismes: 

40 o Tipus de mecanismes i classificació (transmissió i 
transformació de moviment) 

o Relació de transmissió 

o Explicació de la sortida al Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil (CDMT) 

20 
• Formació dels grups 

• Entrega del dossier 

• Temporització i organització prevista 

o Preguntes i dubtes 

Visita al 
Parc 

(un matí) 

Sortida al CDMT  

o Trobada i caminada cap al CDMT 30 

o Visita planta baixa i elaboració de les activitats 120 

o Esmorzar i visita lliure del resto de plantes del CDMT 45 

o Trobada i tornada al centre escolar 30 

Treball a 
casa 

Realitzar l'activitat d'ampliació 7 i practicar amb el simulador 
d'engranatges 120 

Total 405 

Taula 1 Temporització de l'activitat 

 

El temps necessari per dur a terme tota l'activitat plantejada és de aproximadament 7 hores. 
D'aquestes 1 hora és de sessió lectiva a l'aula ordinària al centre, 4 hores de visita al CDMT, i 2 
hores de treball a casa per tal de dur a terme l'activitat d'ampliació i practicar amb el joc de 
simulació d'engranatges. 
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5. SOLUCIONARI DE LES ACTIVITATS 

A continuació es presenta la solució a les activitats plantejades en el dossier de l'alumne. 

5.1.  Activitats de grup 

A continuació és presenta la solució a les activitats plantejades en el dossier de l'alumne.
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5.2  Activitats Individuals 

 5.2.1 Activitats de reforç 

S'han plantejat dos activitats de reforç per atendre a la diversitat. S'ha pensat en dos activitats 
que potencien la consolidació dels continguts treballats: completar un mapa mental de la 
classificació de mecanismes i relacionar diferents definicions. 

La solució a aquestes dos activitats es presenta a continuació: 
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També s'ofereix a l'alumne la possibilitat de practicar amb un simulador gratuït que es pot 
descarregar de la xarxa d'Internet de muntatge d'engranatges. Amb aquest joc podran posar en 
pràctica els seus coneixements sobre aquest contingut. 

Poden practicar amb aquest joc en el següent enllaç:   

 http://www.shockwave.com/gamelanding/gears.jsp 

El joc permet anar avançant de nivell si el nivell anterior s'ha superat satisfactòriament. 
Principalment els alumnes han de ser capaços d'anar col·locant les diferents rodes dentades per 
aconseguir que tot el sistema giri en el sentit proposat. Cada nivell superior implica un nivell de 
dificultat també superior. 

5.2.2 Activitats  d'ampliació 

En el dossier es planteja l'Activitat 7 d'ampliació. Principalment es pretén amb aquesta activitat 
que l'alumne aprofundeixi i millori els coneixements de mecanismes, relacionats amb el món de la 
bicicleta. Doncs és un objecte que segurament l'han utilitzat alguna vegada i per tant, els serà de 
més fàcil entendre i també més interessant i atractiu que qualsevol altre objecte que puguem 
proposar. 

Per treballar l'activitat "a" es proposen una sèrie d'enllaços que l'alumne ha de visitar i llegir la 
documentació que se li presenta: 

• Vídeos: 
 Edu3.cat: Bicicleta http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16955 

 
 Què Qui Com: Bicicleta, la màquina perfecta 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=la%20bicicleta:%20una
%20m%E0quina%20perfecta 
 

• Webs interactives amb informació i activitats: 
 

 Canvi de pinyons: 
http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/data/gear0m.htm 

 
 

Un cop llegida i visualitzada ha de escriure un resum amb fotografies, si ho creu oportú, per tal 
d'explicar allò que se li demana. Com funciona el canvi de marxes de la bicicleta, quin tipus de 
pinyó s'ha d'utilitzar per una pujada o una baixa, perquè?, etc. i tot això relacionat amb la teoria 
que ja coneix sobre els mecanismes i la relació de transmissió.  

Per a l'activitat "b" es demana l'entrega impresa de les activitats d'avaluació de la pàgina web 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/bicicleta/index.htm titulada La bicicleta un bon 
mitjà de transport. 
 

 

http://www.shockwave.com/gamelanding/gears.jsp
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16955
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=la%20bicicleta:%20una%20m%E0quina%20perfecta
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=la%20bicicleta:%20una%20m%E0quina%20perfecta
http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/data/gear0m.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/bicicleta/index.htm
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A mode d'exemple en la qüestió "a"s'hauria d'incloure almenys: 

La bicicleta inclou un plat i pinyó units entre si per una cadena. Sent el element motriu el plat i 
el element conduït el pinyó que transmet el moviment a les rodes. Si observem una bicicleta 
tradicional de muntanya amb un sol plat i per exemple tres pinyons de diferent diàmetre de 
major  a menor, sempre tindrem un sistema multiplicador de la velocitat ( la relació de 
transmissió serà inferior a 1), doncs el plat (motriu) sempre és de major diàmetre que el pinyó 
(conduïda). 

Per obtenir major velocitat i menys força de pedalada hem d'utilitzar la combinació plat gran i 
pinyó petit (relació de transmissió gran). Combinació utilitzada per les baixades. 

Per obtenir menor velocitat però més força amb les nostres pedalades s'ha d'utilitzar la 
combinació de plat gran amb pinyó gran (relació de transmissió petita). Combinació utilitzada 
per a les pujades. 

(esquema amb les diferents combinacions del plat i el pinyó i la seva relació amb el valor 
numèric de la relació de transmissió) 

 

Les respostes al qüestionari el propi alumne pot veure si són correctes o no, doncs inclou el 
corrector, i per tant serveix per autoavaluació per a l'alumne. Si observa mancances en les seves 
respostes pot tornar a revisar el text i tornar a realitzar el test d'avaluació. 
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6. AVALUACIÓ 

Per tal de definir la manera en que avaluarem l'activitat hem de tenir present quins seran 
els criteris d'avaluació a aplicar, és a dir, que pretenem que els alumnes aprenguin i 
assoleixin amb l'activitat plantejada. 

 

Criteris d'avaluació 

C1 Identificar els diferents tipus de mecanismes de transmissió i transformació 
de moviment. 

C2 Comprendre i descriure la funció dels diferents tipus de mecanismes de 
transmissió i transformació de moviment. 

C3 Realitzar de forma correcte petits càlculs matemàtics tot utilitzant la relació de 
transmissió. 

C4 Relacionar correctament la relació de transmissió amb un sistema reductor o 
multiplicador de moviment, mitjançant l'observació o realització de petits càlculs. 

C4 Expressar correctament i amb terminologia adient les diferents activitats. 

C5 Adoptar una actitud activa i positiva durant la visita. 

C6 Col·laborar i participar de forma activa en les activitats de grup 

Taula 2 Criteris d'avaluació 

 

Un cop definits els criteris, passem a concretar com serà la metodologia d'avaluació de 
l'activitat. Es tindrà en compte l'actitud  dels alumnes a la sortida, com actuen al llarg de 
la sortida, com es relacionen amb la resta de companys de grup, i l'entrega del dossier, 
així com l'informe elaborat referent a l'activitat d'ampliació. 
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Avaluació 

 Nota 
Actitud en la sortida   

Actitud a la sortida, interacció amb altres companys, i participació de les 
activitats. 20 
  

Material entregat (dossier):  
• Activitats de grup:  

 
 

 Activitat 1  10 
 Activitat 2  10 
 Activitat 3  10 
 Activitat 4 10 

• Activitats individuals :  
 Activitat 5 (reforç) 10 
 Activitat 6 (reforç) 10 
 Activitat 7  (ampliació: cerca d'informació, redactat i 

presentació) 20 
Total 100 

Taula 3 Avaluació de l'activitat 

 

A continuació es desglossa la puntuació de la Taula 3 en diferents  rubriques d'avaluació. La 
següent rúbrica serà útil per a l'avaluació de l'actitud de l'alumne en la realització de l'activitat. 

 

Què s'avalua ?  
 

Si 
[0,5] 

No 
[0,0] 

Puntuació 
 

Manifesta una actitud activa i de curiositat en la sortida i en la 
sessió prèvia 

    

Treballa de forma autònoma prenent decisions correctes      
Té autonomia i decisió en la realització del treball de grup     
Coopera activament en el treball de grup     

Total     

Taula 4 Rúbrica d'avaluació d'actitud en la sortida 

 

La rúbrica següent s'utilitzarà per puntuar les diferents activitats del dossier: 
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Activitat 

 
 Correcte No 

correcte Puntuació 

Activitat 1 [10 punts]     
 1.1)   5 correctes [2,5 punts]     

          ≥3 correctes [1 punt]     
         < 2 correctes [2 punts]     

 1.2) Resposta correcte: [5 punts]     
 1.3) Resposta correcte: [2,5 punts]     

Activitat 2 [10 punts]     
 2.1)Correcte [2,5 punts] / incorrecte [0 punts]     
 2.2) Resposta correcte [màxim 2,5 punts]     

o a) [0,5 punts]     
o b) [1 punt]     
o c) [1 punt]     

 2.3) Resposta correcte[ màxim 5 punts]     
o dades [1 punt]     
o b) [2 punts]     
o c) [2 punts]     

Activitat 3 [5 punts]     
 3.1) [1,5 punts]     
 3.2) [1,5 punts]     
 3.3) cada resposta correcte [1 punt], màxim 2 punts     

Activitat 4 [5 punts]     
 4.1) [1 punt]     
 4.2) [1 punt]     
 4.3) [2 punt]     
 4.4) [1 punt]     

Activitat 5 [10 punts]     
 Cada buit omplert correctament [1,25 punts]     

Activitat 6 [10 punts]     
 Totes les definicions correctes [10 punts]     
 ≥ 3 definicions correctes [ 5 punts]     
 < 3  definicions correctes [0,0 punts]     

Activitat 7 [30 punts]     
 a) [20 punts]     

o Inclou totes les dades referents a les 
preguntes plantejades [5 punts] 

    

o Ha fet la cerca, consulta i tria de la 
informació de forma correcte [5 punts] 

    

o Inclou imatges clarificadores [2,5 punts]     
o El redactat és coherent, correcte 

ortogràficament i gramaticalment [ 2,5 
punts] 

    

 b) [10 punts]     
o Activitat penjada a moodel o entregada 

impresa [5 punts] 
    

o Totes les respostes correctes [ 5 punts] 
o Alguna resposta errònia [ 0 punts] 

    

Total Puntuació     

Taula 5 Rúbrica d'avaluació de les activitats del dossier detallada 
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7. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA I RECURSOS 
 

[1] Web del Centre de Documentació i Museu Textil  http://www.cdmt.es/ 

[2] Web Edu365.cat sobre Mecanismes 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/index.htm 
  
[3] Web de la Revista Eureka, per a aquells que volen saber una mica més de tot ! 
http://www.portaleureka.com/content/view/126/lang,ca/ 
 
[4] Portal web del Edu3.cat. Vídeos o interactius sobre la bicicleta: 
 

o La bicicleta: la màquina perfecta (Que Qui Com) 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=la%20bicicleta:%20una%20m%E0
quina%20perfecta 

o Bicicleta http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16955 

http://www.cdmt.es/
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/index.htm
http://www.portaleureka.com/content/view/126/lang,ca/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=la%20bicicleta:%20una%20m%E0quina%20perfecta
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=la%20bicicleta:%20una%20m%E0quina%20perfecta
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16955

	documentacio_professor_parc vallparadís.pdf
	1.  PLANTEJAMENT
	2. CONTINGUTS
	3. OBJECTIUS
	4. METODOLOGIA
	4.1 Organització
	4.2. Temporització

	5. SOLUCIONARI DE LES  ACTIVITATS
	5.1.  Activitats de grup
	5.2  Activitats Individuals
	5.2.1 Activitats de reforç
	5.2.2 Activitats  d'ampliació


	6. AVALUACIÓ
	7. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA I RECURSOS

	documentacio_professor_cdmt.pdf
	1.  PLANTEJAMENT
	2. CONTINGUTS
	3. OBJECTIUS
	4. METODOLOGIA
	4.1 Organització
	4.2. Temporització

	5. SOLUCIONARI DE LES ACTIVITATS
	5.1.  Activitats de grup
	/
	5.2  Activitats Individuals
	5.2.1 Activitats de reforç
	5.2.2 Activitats  d'ampliació


	6. AVALUACIÓ
	7. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA I RECURSOS




