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     “El que hem d’aprendre, ho aprenem fent.” 
        
        Aristóteles 
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1. Introducció 
 

La finalitat d’aquest Projecte Final de Màster és dissenyar i aplicar un nova metodologia docent 
per a la impartició de la unitat didàctica “Mecanismes de transmissió i transformació del 
moviment” de tercer d’ESO. Tanmateix, elaborar material docent que suporti la metodologia 
proposada. Es tracta, doncs de millorar l’aprenentatge significatiu dels alumnes, i aconseguir 
motivar-los el màxim possible. 

Quan vaig haver de proposar una temàtica per al Projecte Final de Màster, vaig pensar en una 
experiència viscuda en un centre concertat, en el decurs d’una substitució que vaig fer. El 
resultat d’aquesta unitat didàctica va estar un desastre (just l’acabaven de fer i no havia deixat 
gaire record als alumnes). 

 La metodologia emprada va estar la tradicional (en aquest centre), classes magistrals, 
resolució dels diferents problemes i activitats que proporcionava el llibre de text, sense cap 
tipus de projecte tecnològic associat. Crec que el millor per a assolir el conceptes associats 
amb aquest tema passa per realitzar un projecte tecnològic, amb engranatges, motors, 
corretges, etc. Però això, plantejat en aquest centre, suposaria una important inversió que, 
segurament, ni el centre ni els pares estarien disposats a assolir. Llavors, vaig buscar un 
alternativa a la construcció de muntatges que inclouen elements de transmissió de moviments. 
Tenint en compte que és un centre que participa del Educat 1x1, i que ja fa anys que treballen 
amb els ordinadors a les aules, vaig pensar en la simulació. Vaig trobar el Relatran 3.5 i un 
simulador en 2D associat a aquesta aplicació. Es tracta de programari lliure, generat per un 
professor de secundària, amb el que els alumnes poden simular els mecanismes i operadors 
bàsics de transmissió de moviments que es tracten en els continguts de tercer d’ESO. Utilitzant 
aquestes aplicacions els alumnes poden veure en la pantalla de l’ordinador què succeeix amb 
els mecanismes, com funcionen i què passa si fan canvis. 
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2. Metodologia 
 

2.1. Definició i context del problema 
 
Vaig fer una substitució en un col·legi concertat de un professor de tecnologia. Just quan vaig 
arribar havien acabat el tema de “Mecanismes de transmissió i transformació del moviment” a 
les classes de tercer d’ESO. Al engegar l’explicació del tema que corresponia començar, fent 
un recordatori del tema anterior, vaig comprovar que els alumnes no tenien gaire record del 
contingut d’aquest tema, i a més, els resultats del exàmens havien estat molt dolents. L’examen 
l’havia suspès més d’un seixanta per cent dels alumnes de tercer d’ESO. I la majoria, quan vaig 
fer una sèrie de preguntes relacionades amb el tema no van saber què contestar. 
 
Es tracta d’un col·legi concertat que té tres línees d’ESO, dues de batxillerat i, a més, cicles 
formatius d’electricitat, electromecànica de vehicles, telecomunicacions, comerç i administració. 
Malgrat que el col·legi posseeix instal·lacions que permetrien realitzar projectes tecnològics de 
certa envergadura i complexitat, no es fan. No hi ha coordinació entre les seccions de cicles 
formatius i ESO per tal de poder aprofitar tots aquests recursos tècnics en les assignatures de 
tecnologies, tecnologia i tecnologia industrial. Encara no han pensat que, si donen una bona 
formació en tecnologia, segurament els mateixos alumnes de l’ESO serien els que els hi 
omplirien les aules dels cicles formatius. Inexplicablement, fins ara no s’ha donat gaire 
importància a les assignatures de tecnologia.  
 
Podria haver proposat un projecte tecnològic relacionat amb el tema, però, per una banda, el 
pressupost del material que es necessitava (engranatges de diferents tipus, motors, etc..) ningú 
no estava disposat a assumir-lo, ni col·legi, ni pares. Per una altra, realitzar aquest projecte 
hagués suposat eliminar el projecte corresponent al tema següent, fet suficientment important 
com per a descartar la solució, ja que es podrien veure afectats l’assoliment dels continguts del 
següent tema.  
 
Llavors, aquest treball fi de màster proposa una solució al problema, habilitant la possibilitat de 
millores en l’aprenentatge significatiu dels alumnes. 
 
 

2.2. Metodologia de treball 

La metodologia emprada en aquest projecte es basa en la simulació. Existeix un programari 
lliure, creat per un professor de secundària, que es diu Relatran 3.5 amb el qual es poden 
realitzar exercicis de mecanismes tals com engranatges, politges, etc. A més, hi ha un 
simulador de mecanismes en 2D, al que s’accedeix des del Relatran 3.5, en el qual es poden 
simular sistemes de transmissió de moviment. D’aquesta manera l’alumne podrà comprovar per 
si mateix la teoria explicada a classe, sense haver de fabricar res, sense por de trencar res, 
podent fer canvis per veure els resultats obtinguts. 

 Aquest projecte desenvolupa també un manual per l’alumne del programari que s’emprarà, així 
com l’estructuració de la unitat didàctica emprant aquesta metodologia, amb la col·lecció 
d’activitats proposades per l’assoliment dels continguts corresponents al tema. Tot plegat 
romandrà penjat en un blog al que els alumnes tindran accés per a poder accedir als materials 
des de qualsevol punt amb connexió a Internet. 
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3. La unitat didàctica “Mecanismes de transmissió i 
transformació del moviment” 

 

3.1. Ubicació de la unitat didàctica 
 
Aquesta unitat pertany al currículum de tercer d’ESO, i normalment s’imparteix durant el segon 
trimestre del curs. 
Per tal de ser una unitat didàctica impartida a l’educació secundària obligatòria, s’ajusta al 
decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria.  
Encara que el continguts es presentin organitzats per matèries, l’ensenyament secundari 
obligatori esta concebut de tal forma que es garanteixi l’assoliment de les competències 
bàsiques. Per tal fi, les activitats proposades estaran dissenyades i relacionades amb les 
competències bàsiques, d’acord al decret anteriorment mencionat. 
 

3.2. Continguts 
 
Els continguts que es treballen en aquesta unitat didàctica són els establerts al decret 
143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. En aquest cas concret, treballarem amb el llibre de Editorial Santillana 
de Tecnologies de 3r d’ESO i els seus continguts

1
: 

 
 Operadors mecànics: palanques, politges i polispastos. Pla inclinat, falca i cargol. 

 
 Mecanismes de transmissió. Engranatges, corretges i cadenes. El cargol sense fi. 

Trens de mecanismes. Relació de transmissió. 
 

 El mecanisme pinyó-cremallera. 
 

 El mecanisme biela-manovella. El mecanisme lleva-seguidor. Excèntrica i cigonyal. 
 

 Les màquines tèrmiques. La màquina de vapor. 
 

 El motor d’explosió. 
 

 El motor de reacció. 
 

 Identificar els elements d’una palanca. 
 

 Interpretar esquemes en què intervenen operadors mecànics.  
 

 Dissenyar i construir projectes que incloguin operadors mecànics. 
 

 Analitzar el funcionament d’alguns mecanismes.  
 

 Construir models de mecanismes utilitzant diversos operadors. 
 

 Interès per comprendre el funcionament dels mecanismes i sistemes que formen part 
de les màquines. 
 

 Valoració de la importància tecnològica dels operadors mecànics i màquines senzilles, 
com ara el pla inclinat, la roda o el cargol. 

                                                      
1
 Tecnologies 3r ESO. Grup Promotor Santillana Educación, S.L 
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3.3. Objectius 
 
En base als continguts a treballar a la unitat didàctica, s’han establert els següents objectius 
generals

2
: 
 Construir objectes amb materials molt diversos, alguns de rebuig, incorporant-hi 

mecanismes formats per diversos operadors 
 

 Comprendre el funcionament d’operadors i sistemes mecànics senzills 
 

 Saber que els operadors, els sistemes mecànics i les màquines faciliten 
notablement la feina en moltes situacions 

 
 Classificar els nombrosos operadors presents en les màquines en funció de l’acció 

que duen a terme 
 

 Solucionar problemes en el disseny i la construcció de sistemes mecànics amb 
moviment 

 
 Identificar alguns dels operadors mecànics estudiats al llarg de la unitat en les 

màquines que fem servir cada dia 
 

 Comprendre el funcionament d’algunes màquines tèrmiques, com ara el motor 
d’explosió o el motor de reacció 

 
 Saber com aprofiten l’energia els motors presents en molts vehicles: motocicletes, 

cotxes, avions... 
 

El objectius específics que es pretenen assolir amb les activitats resoltes amb simulació són: 
 

 Identificar els diferents tipus de sistemes de transmissió del moviment i relacionar-
los amb la seva representació gràfica 
 

 Explicar el funcionament de cadascun dels elements mecànics treballats amb el 
simulador. 

 
 Aplicar les fórmules treballades en les classes teòriques. 

 
 Engrescar i motivar els alumnes envers l’assignatura. 

 
 

3.4. Connexió amb altres matèries 
 

Matemàtiques.  
 
Els alumnes han de realitzar els càlculs numèrics relacionats amb els exercicis a realitzar. 
També han de fer canvis d’unitats entre les possibles unitats de mesura relacionades amb els 
continguts  

 
Informàtica 
 
Els alumnes utilitzar les aplicacions informàtiques referides en aquest projecte. 
 
Ciències de la naturalesa 
 
Els alumnes han de resoldre problemes físics, de mecànica concretament, per a desenvolupar 
les activitats programades amb el simulador. 

                                                      
2
 Tecnologies 3r ESO. Grup Promotor Santillana Educación, S.L 
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Ciències Socials 
 
La transmissió de moviment ha estat íntimament lligada al desenvolupament industrial, ja que 
no només s’havia de generar l’energia, sinó transformar-la en moviment.  
 
Amb totes les matèries 
 
Els alumnes hauran d’emprar les TIC per a la resolució dels exercicis, ja que tot romandrà 
penjat en un blog. Hauran d’accedir-hi i descarregar-se tota la informació necessària. 

4. Descripció de la solució adoptada 

 

4.1. Objectius del projecte 
 
L’objectiu principal del projecte és incrementar l’aprenentatge significatiu dels alumnes. Això 
s’aconseguirà si s’assoleixen els següents objectius específics: 

 
 Identificar els diferents tipus de sistemes de transmissió del moviment i relacionar-

los amb la seva representació gràfica. 
Normalment l’alumne no està acostumat a veure aquest tipus de elements i menys 
encara la seva representació gràfica, com si es treballés dins d’un entorn 
professional.  
 

 Explicar el funcionament de cadascun dels operadors mecànics treballats amb el 
simulador. 
Amb el simulador es pot veure el funcionament de cadascun dels operadors 
mecànics, i fer canvis, veient si millora o no el funcionament del mateix, o si el que 
ha fet és correcte. 

 
 Aplicar les fórmules treballades en les classes teòriques. 

Abans d’accedir a la simulació hauran de resoldre l’exercici associat en el Relatran. 
Per això necessiten els continguts teòrics explicats a classe. 

 
 Engrescar i motivar els alumnes envers l’assignatura. 

Es tracta d’una activitat poc convencional, i diferent al que han fet fins ara. Per això 
pot motivar a l’alumnat a: 
 

 Seguir l’assignatura i així fomentar el treball, la participació i la implicació 
de l’alumnat en la mateixa, el que derivarà en uns millors resultats 
acadèmics. 
 

 Escollir l’assignatura de Tecnologia quan facin 4rt d’ESO. 
 

 
 

4.2. La solució adoptada 
 

4.2.1. Descripció 
 

Per tal d’assolir els objectius proposats, treballarem amb aplicacions informàtiques que ens 
permeten veure en funcionament els mecanismes estudiats a les hores de teoria, i, a més, 
realitzar dissenys d’aquests mecanismes amb el simulador. Es tracta de la realització 
d’exercicis amb una aplicació que es diu Relatran 3.5. Aquesta aplicació permet l’alumne 
realitzar test per a autoavaluar els seus coneixements, realitzar exercicis varis amb diferents 
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tipus de mecanismes, amb registre i control dels temps emprat, i exportar la representació 
d’aquests mecanismes a un simulador 2D o 3D. 
 

 
Imatge 1: Imatge del Relatran 3.5 

 
 
Aquesta aplicació ens representa una imatge en moviment del mecanisme que estem 
treballant. Inicialment, haurem de realitzar un test, amb aquesta mateixa aplicació, en el qual 
s’ha d’obtenir com a mínim un 75 % d’encerts per a passar a resoldre problemes. 
 
 

 
                                       Imatge 2: Test relacionat amb els continguts referents a les corrioles. 
 
 

Una vegada realitzat el test,  els alumnes podran començar a resoldre problemes relacionats 
amb els mecanismes que correspongui treballar en la sessió a realitzar. 
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Imatge 3: Exemple d’exercici relacionat amb sistemes compostos de politges 

 
 
 
 
Tanmateix, l’aplicació incorpora un simulador de mecanismes associat, amb el que els alumnes 
poden simular ells mateixos els mecanismes treballats. 
 

 
Imatge 4: Vista 3D d’un mecanisme realitzada amb el simulador 3D. 
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4.2.2. Justificació de la solució adoptada 
 
Encara que sembla que parlem d’un concepte nou i innovador, els començaments de la 
aplicació de la simulació a l’ensenyament daten dels anys seixanta. Neix arran de les 
limitacions de l’ensenyament tradicional, que, a mesura que avancen els coneixements de 
l’ésser humà, cada vegada se’n troben més: 
 

 Abans es pensava que l’ensenyament anava totalment lligat a l’aprenentatge: No 
només s’aprèn anant a classe. L’aprenentatge es produeix en qualsevol moment i 
en qualsevol lloc. No tot s’aprèn a l’escola. 
 

 La demostració de que s’ha adquirit un coneixement no radica en que es sàpiga 
reproduir fidelment el missatge que intenta enviar el professor: la demostració és 
saber aplicar el concepte, es a dir, si se ha desenvolupat l’habilitat per a aplicar-ho, 
per a utilitzar-ho. 

 
 El fet de que es produeixi l’aprenentatge no només depèn de la qualitat del 

missatge que envia el professor, si més no de la predisposició de l’alumne per 
aprendre. 

 
 L’estructura i els recursos de la metodologia tradicional proporciona un suport 

bastant pobre a l’aprenentatge, mentre que la tecnologia, quan s’utilitza eficaçment, 
pot permetre formes d’ensenyament que poden lligar-se molt més bé a la forma 
d’aprendre dels alumnes

3
 

 
 I sobre tot, el més important, s’intenta que alumnes del segle XX aprenguin amb 

metodologies del segle XIX. S’ha d’adaptar la metodologia d’ensenyament a 
l’alumne d’avui, que des de que ha nascut ha conviscut amb les TIC. 

 
Així doncs la solució proposada es basa en la utilització de les TIC a les aules i en l’aprendre 
fent, ja que l’alumne no només aprèn d’una explicació, sinó d’experimentar, de fer proves, 
d’equivocar-se, tot aplicant els conceptes treballats a classe, ja que mai s’ha de perdre de vista 
els continguts que s’han d’assolir. 
 

4.2.3. La simulació com a eina d'aprenentatge 
 
La simulació, segons el Shanon

4
 “és el procés de dissenyar un model d’un sistema real i portar 

a terme experiències amb el mateix, amb la intenció de comprendre el comportament del 
sistema o de avaluar noves estratègies dins els límits imposats per un criteri, per al 
funcionament del sistema” i un simulador “una aplicació altament interactiva que permet a 
l’alumne dissenyar o representar un escenari determinat”.  
Així s’entén que un simulador és una aplicació informàtica que permet a l’alumne practicar uns 
coneixements en un cas real, variant les solucions al objecte problema depenent de la solució a 
trobar, amb els següents avantatges: 
 

 Es tracta d’un cas virtual, això vol dir que es perd la por per fer canvis que puguin 
espatllar algun equip o provocar pèrdues econòmiques que puguin repercutir a 
l’alumne. 

                                                      
3
 Roschelle,J.; Pea, R.; Hoadley, C.;Gordin, D.; Means, B. Jeremy M. Changing how and what children learn in school 

with computer-based technologies. The Future of Children. CHILDREN AND COMPUTER TECHNOLOGY Vol. 10 • No. 
2 – Fall/Winter 2000 
4
 Shannon, Robert; Johannes, James D. (1976). «Systems simulation: the art and science». IEEE Transactions on 

Systems, Man and Cybernetics 6(10). pp. 723-724 

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4309432
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 L’alumne pot prendre les seves decisions, i actuar en conseqüència, fent les variacions 
que cregui oportú. Alhora pot obtenir un feedback del mateix programa, o del 
professor, i fins i tot dels seus companys, comparant accions i resultats obtinguts. 

 L’alumne aprèn de la millor forma: fent. Així aprèn per si mateix, dels seus encerts i 
dels seus errors. 

 Treballar amb un simulador és molt més entretingut que assistir a una classe magistral: 
en alguns casos per la mera utilització de l’ordinador a l’aula i en altres perquè resulta 
molt divertit, doncs sembla que estiguin jugant. 

 
La simulació promou, entre d’altres

5
: 

 
 La creativitat 

 
Es pretén que l’alumne no només practiqui amb models ja dissenyats, si més no que 
disseny els seus propis models i practiqui amb ells. 

 
 L’aprenentatge per descobriment 

 
És una forma d’aprenentatge actiu en la que l’alumne és el principal protagonista. Es 
basa en que l’alumne sigui capaç d’analitzar els fenòmens i comprovi els efectes 
causats pels diferents escenaris. S’expliquen els seus trets principals en l’apartat 4.2.4 
d’aquest projecte, ja que forma part de la base de l’èxit dels simuladors com a eines 
d’aprenentatge. 
 

 Estalvi econòmic i de temps 
 
La simulació és una de les tècniques que acceleren el procés d’aprenentatge, ja que 
disposa d’una eina que estalvia molt temps: l’ordinador. Aquest agilitza els càlculs i les 
representacions gràfiques si ho comparem amb l’execució a mà o amb la calculadora. 
També suposa un estalvi econòmic, perquè moltes vegades, si haguéssim de realitzar 
les mateixes comprovacions amb equips reals, p.e., la utilització de laboratoris, 
empraríem molt més diners que treballant amb l’aplicació informàtica. 
 

 Ensenyament individualitzat 
 

Treballant amb un simulador, l’alumne controla el seu aprenentatge: por avançar al seu 
ritme, repetint els models quantes vegades necessiti per a assegurar l’assoliment dels 
coneixements. 

  
 L’autoavaluació. 

 
La majoria dels simuladors permeten preparar bateries de preguntes tipus test  per a 
avaluar els coneixements de l’alumne. L’alumne pot revisar i veure el nivell de 
coneixements adquirits. 

 
El simuladors fan més fàcil l’ensenyament, ja que fan que l’alumne reflexioni i indagui sobre les 
seves accions, promovent i motivant un aprenentatge actiu. Permeten que l’alumne afronti les 
opcions que tingui per a escollir i les conseqüències de la pròpia presa de decisions, i així pugui 
comprendre la seva aportació en els resultats obtinguts a tots els nivells.  
 

4.2.4. Aprenentatge per descobriment 
 
L'aprenentatge per descobriment forma part dels trets essencials de les teories cognitivistes 
de Jerome Bruner. Bruner defensa que l'alumne ha de ser el protagonista de l'aprenentatge: ha 
de ser ell mateix el qual descobreixi l'aprenentatge. El professor ha de ser capaç d'estimular als 

                                                      
5
 Ruiz, J.M. La Simulación como Instrumento de Aprendizaje. Tomelloso. 2000. 
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alumnes perquè puguin descobrir ells mateixos, perquè es plantegin conjectures i siguin 
capaces d'exposar les seves pròpies idees i les opinions creades. 
 
Les condicions que s’han de complir per a que es pugui constatar l’aprenentatge per 
descobriment són les següents

6
: 

 
 L'àmbit de recerca ha de ser restringit. 

 
 Els objectius i els mitjans estaran bastant especificats i seran atractius. 

 
 S'ha de contar amb els coneixements previs dels individus per a poder així guiar-los 

adequadament. 
 

 Els individus han d'estar familiaritzats amb els procediments d'observació, recerca, 
control i mesurament de variables. 

 
 Per últim, els individus han de percebre que la tasca té sentit i mereix la pena.  

 
Aquest són els principis bàsics de les tècniques d’ensenyament pel mètode de l’aprenentatge 
per descobriment

6
 : 

 
 Tot el coneixement real és après per un mateix. 

 
 El significat és producte exclusiu del descobriment creatiu i no verbal. 

 
 El coneixement verbal és la clau de la transferència. 

 
 El mètode del descobriment és el principal per a transmetre el contingut de la matèria. 

 
 La capacitat per a resoldre problemes és la meta principal de l'educació. 

 
 L'entrenament en l'Heurística del descobriment és més important que l’ensenyament de 

la matèria d’estudi.  
 

 Cada alumne hagués de ser un pensador creatiu i critico. 
 

 L'ensenyament expositiu és autoritari. 
 

 El descobriment organitza de manera eficaç l’aprés per a emprar-lo ulteriorment. 
 

 El descobriment és el generador únic de motivació i confiança en si mateix. 
 

 El descobriment és una font primària de motivació intrínseca. 
 

 El descobriment assegura la conservació del record. 

4.2.5. Procés d'implementació.  
 
La implementació d’aquest procediment es realitzarà seguint la següent estructura:  
 
Cada setmana, els alumnes tenen dues hores de tecnologia: 
 
Una hora es dedicaria al continguts teòrics. Aquest s’impartirien amb classes magistrals actives 
participatives, per tal d’implicar al màxim els alumnes. Així s’aconsegueix que l’alumne estigui 

                                                      
6
 Ministeri d’educació de Veneçuela. TEORIA DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL Y POR DESCUBRIMIENTO 

SEGÚN J.S. BRUNER. Tàchira 
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actiu a classe i treballi la vessant cognitiva-metacognitiva, és a dir, que aprengui a utilitzar el 
coneixement

7
. 

 
L’altra hora, es dedicaria a treballar amb els ordinadors i les aplicacions informàtiques. Es 
poden realitzar a la mateixa aula, si es tracta d’un centre participant del programa 1x1 o a l’aula 
d’informàtica, prèvia reserva de la mateixa per evitar sorpreses.  
 
En total s’empraran 8 sessions, la primera de les quals servirà per familiaritzar-se amb les 
aplicacions informàtiques. Els alumnes, en la primera sessió, hauran d’accedir al blog on estan 
penjades les aplicacions i els manuals.  S’han de descarregar tot el programari necessari i els 
manuals i instal·lar-ho a l’ordinador. Seguidament, es començarà a treballar amb el manual i les 
aplicacions per tal de saber cóm funcionen. Si hi ha alumnes que volen començar l’activitat, ho 
podran fer.   
 
El primer que faran és resoldre els tests relacionats amb els continguts indicats en classe. Una 
vegada hagin obtingut el 75 % d’encerts, poden continuar començant a resoldre els problemes 
plantejats amb el Relatran.   
 
En la següent sessió, procediran a acabar els problemes del Relatran i començaran amb la 
simulació. I així, sucessivament, amb tots els continguts inclosos al temari establert.  

 
De cada sessió de simulació han de sortir tres informes: 

 
 Resultats del test inicial realitzat amb el Relatran 3.5. 
 Resultats dels problemes resolts amb el Relatran 3.5 
 Representació amb el simulador d’un dels problemes resolts. 

 
Els informes els realitzaran fent impressions de pantalla de la informació requerida i enviant al 
professor les imatges obtingudes (potser també penjant les imatges en la carpeta de l’entorn 
moodle generada per tal efecte).   
 
 
En qualsevol cas, aquesta activitat es pot realitzar en un institut de les mateixes 
característiques que el que va induir la realització d’aquest projecte, que treballa dins el 
projecte EDUCAT 1x1, com en qualsevol institut que tingui en les seves instal·lacions un aula 
d’informàtica. 
 
Igualment es podria realitzar en instituts que puguin desdoblar l’hora de pràctiques de 
tecnologia com en instituts que no poden, i s’ha de treballar amb el grup classe.  
 
El màxim nombre d’alumnes que podran realitzar aquesta activitat a la vegada ho determina, ja 
sigui el nombre de llocs de treball a l’aula d’informàtica, o la possibilitat que ofereix l’EDUCAT 
1x1, és a dir, que tots els alumnes treballin amb el seu ordinador a l’aula convencional. 

                                                      
7
 Villasevil, F.J. Diseño y aplicación de una metodología docente adaptada al marco del EEES para ingeniería con 

soporte multimedia en una plataforma virtual. UNED. Madrid. 2009 

 



4.2.4.1. Programació de la unitat didàctica amb la implementació del projecte. 
 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

3r (ESO) 18 sessions (9+9) 1r Trimestre 2011 - 2012 Raquel Santos González 

ÀREA/MATERIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Tecnologies Mecanismes i màquines (fonaments de màquines simples, components de màquines complexes, disseny de màquines senzilles, 
evolució i valoració històrica) 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Construir objectes amb materials molt diversos, 
alguns de rebuig, incorporant-hi mecanismes 
formats per diversos operadors. 

2. Comprendre el funcionament d’operadors i sistemes 
mecànics senzills. 

3. Saber que els operadors, els sistemes mecànics i 
les màquines faciliten notablement la feina en 
moltes situacions. 

4. Classificar els nombrosos operadors presents en les 
màquines en funció de l’acció que duen a terme. 

5. Solucionar problemes en el disseny i la construcció 
de sistemes mecànics amb moviment. 

6. Identificar alguns dels operadors mecànics estudiats 
al llarg de la unitat en les màquines que fem servir 
cada dia. 

7. Comprendre el funcionament d’algunes màquines 
tèrmiques, com ara el motor d’explosió o el motor de 
reacció 

8. Saber com aprofiten l’energia els motors presents 
en molts vehicles: motocicletes, cotxes, avions... 

1. Operadors mecànics: palanques, politges i polispastos. Pla 
inclinat, falca i cargol. 
2. Mecanismes de transmissió. Engranatges, corretges i 
cadenes. El cargol sense fi. Trens de mecanismes. Relació de 
transmissió. 
3. El mecanisme pinyó-cremallera. 
4. El mecanisme biela-manovella. El mecanisme lleva-seguidor. 
Excèntrica i cigonyal. 
5. Les màquines tèrmiques. La màquina de vapor. 
6. El motor d’explosió. 
7. El motor de reacció. 
8. Identificació els elements d’una palanca. 
9. Interpretació dels esquemes en què intervenen operadors 
mecànics.  
10. Anàlisi del funcionament d’alguns mecanismes.  
11. Simulació de models de mecanismes utilitzant diversos 
operadors. 
12. Funcionament dels mecanismes i sistemes que formen part 
de les màquines. 
13. Valoració de la importància tecnològica dels operadors 
mecànics i màquines senzilles, com ara el pla inclinat, la roda o 
el cargol. 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món físic: Els alumnes veuran les diferents aplicacions 
del mecanismes i les màquines  
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual: 
Amb els textos treballats al final de la unitat es treballa 
explícitament la comprensió lectora. 
- Tractament de la informació i competència digital: Els 
alumnes treballaran amb aplicacions que els facilitaran 
la resolució de problemes i amb simuladors. 
- Competència social i ciutadana: L'alumne serà 
conscient de la importància de les màquines i els 
mecanismes en l'entorn que li envolta. Es sensibilitza a 
l'alumne pel que fa a la conservació del medi ambient i 
la conseqüent optimització de recursos. 
- Competència d'aprendre a aprendre: Amb l'esquema 
aportat, l'alumne trobarà un resum de les idees 
principals del tema, per a reforçar la seva comprensió. 
- Competència d'autonomia i iniciativa personal: El 
treball realitzat amb el simulador treballarà aquesta 
competència, ja que l’alumne haurà de definir i 
dissenyar el mecanisme/s que es treballaran. 
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METODOLOGIA, MATERIALS I RECURSOS 
TIPOLOGIA D'ACTIVITATS 

D'APRENENTATGE D'AVALUACIÓ 

Materials i recursos: Pissarra, llibre de text, guia del professor, ordinadors, 
projector, aplicacions informàtiques específiques del tema (Relatran 3.5 i 
Simulador de mecanismes 2D) . Dossier de treball adaptat a NEE. 
 
Metodologia: Explicació a classe del temari, realitzant activitats en classe per a 
relacionar els diferents tipus de mecanismes i la seva funció, així com els 
diferents continguts del temari. Realització d'activitats a casa. Durant l’hora 
setmanal de pràctiques es realitzaran activitats amb el Relatran 3.5 i simulació 
de sistemes de transmissió de moviment amb el Simulador de mecanismes 2D. 

Activitats del llibre. 
Fitxes de la guia del professor: 
   - D'ampliació. 
   - De reforç. 
   - Per a saber-ne més 
Activitats derivades del Relatran 3.5 
Activitats a realitzar amb el Simulador 
de mecanismes 2D. 
 
 

Prova d'avaluació. 
Prova d'avaluació adaptada. 
Activitats realitzades amb el Simulador 
de mecanismes 2D. 
Fitxes d'avaluació 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

C1. Reconèixer les relacions entre les parts dels operadors d’un mecanisme 
més o menys complex i proposar possibilitats de millora. 
 
C2. Simular models, avaluar-los adequadament i fer les correccions necessàries 
per millorar-ne el funcionament. 
 
C3. Identificar els operadors presents a les màquines de l’entorn. 
 
C4. Trobar l’operador més adient a cada acció. 
 
C5. Explicar el funcionament del motor d’explosió de quatre temps i el motor de 
dos temps. 
 
C6. Saber interpretar esquemes que il·lustrin el funcionament de la màquina de 
vapor, el motor d’explosió o els motors de reacció. 

Matemàtiques: Els alumnes han de realitzar els càlculs numèrics relacionats amb els 

exercicis a realitzar. També han de fer canvis d’unitats entre les possibles unitats de 

mesura relacionades amb els continguts  

 

Informàtica: Els alumnes utilitzar les aplicacions informàtiques referides en aquest 

projecte. 

 

Ciències de la naturalesa: Els alumnes han de resoldre problemes físics, de mecànica 

concretament, per a desenvolupar les activitats programades amb el simulador. 

 

Ciències Socials: La transmissió de moviment ha estat íntimament lligada al 

desenvolupament industrial, ja que no només s’havia de generar l’energia, sinó 

transformar-la en moviment 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS/RECURSOS ORG. SOCIAL TEMPS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AVALUACIÓ 

S1 

Introducció. 
Operadors mecànics: palanques, 
politges i polispastos. Pla inclinat, falca 
i cargol. 
Identificació dels element d’una 
palanca. 

Pissarra, projector, llibre de text, guia del 
professor. Dossier de treball adaptat a 
NEE. 

Grup classe 55 min 
Promoure la participació de tothom. 
Dossier de treball adaptat a NEE. 

C1, C3 

S2 

Sessió 1 simulació 
Instal·lació de les aplicacions. 
Instruccions a seguir. 
Lliurament de manuals. 
Explicació del funcionament de les 
aplicacions. 

Ordinador, projector, Relatran 3.5 i 
simulador de mecanismes 

Individual / 
Parelles 

55 min Treball per parelles opcional. C1, C2, C4 

S3 

Mecanismes de transmissió. 
Engranatges, corretges i cadenes. El 
cargol sense fi. Trens de mecanismes. 
Relació de transmissió. 

Pissarra, projector, llibre de text, guia del 
professor. Dossier de treball adaptat a 
NEE. 

Grup classe 55 min 
Promoure la participació de tothom. 
Dossier de treball adaptat a NEE. 

C1, C3 

S4 
Sessió 2 simulació 
Palanques, polispastos i politges 

Ordinador, projector, Relatran 3.5 i 
simulador de mecanismes 

Individual / 
Parelles 

55 min Treball per parelles opcional. C1, C2, C4 

S5 

El mecanisme pinyó-cremallera. 
El mecanisme biela-manovella. 
El mecanisme lleva-seguidor. 
Excèntrica i cigonyal. 

Pissarra, projector, llibre de text, guia del 
professor. Dossier de treball adaptat a 
NEE. 

Grup classe 55 min 
Promoure la participació de tothom. 
Dossier de treball adaptat a NEE. 

C1, C3 

S6 
Sessió 3 simulació 
Palanques, polispastos, politges 

Ordinador, projector, Relatran 3.5 i 
simulador de mecanismes 

Individual / 
Parelles 

55 min Treball per parelles opcional. C1, C2, C4 

S7 
Les màquines tèrmiques. La màquina 
de vapor. 

Pissarra, projector, llibre de text, guia del 
professor. Vídeo. Dossier de treball adaptat 
a NEE. 

Grup classe 55 min 
Promoure la participació de tothom. 
Dossier de treball adaptat a NEE. 

C1, C3, C6 

S8 
Sessió 4 simulació 
Engranatges, corretges i cadenes. El 
cargol sense fi. Trens de mecanismes 

Ordinador, projector, Relatran 3.5 i 
simulador de mecanismes 

Individual / 
Parelles 

55 min Treball per parelles opcional. C1, C2, C4 

S9 El motor d’explosió. 
Pissarra, projector, llibre de text, guia del 
professor. Vídeo. Dossier de treball adaptat 
a NEE. 

Grup classe 55 min 
Promoure la participació de tothom. 
Dossier de treball adaptat a NEE. 

C1, C3, C5, C6 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS/RECURSOS ORG. SOCIAL TEMPS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AVALUACIÓ 

S10 
Sessió 5 simulació 
Engranatges, corretges i cadenes. El 
cargol sense fi. Trens de mecanismes 

Ordinador, projector, Relatran 3.5 i 
simulador de mecanismes 

Individual / 
Parelles 

55 min Treball per parelles opcional. C1, C2, C4 

S11 El motor de reacció. 
Pissarra, projector, llibre de text, guia del 
professor. Vídeo. Dossier de treball adaptat 
a NEE. 

Grup classe 55 min 
Promoure la participació de tothom. 
Dossier de treball adaptat a NEE. 

C1, C3, C5, C6 

S12 

Sessió 6 simulació 
pinyó-cremallera. 
Excèntrica i cigonyal. 
lleva-seguidor. 
biela-manovella. 

Ordinador, projector, Relatran 3.5 i 
simulador de mecanismes 

Individual / 
Parelles 

55 min Treball per parelles opcional. C1, C2, C4 

S13 

Interpretació d’esquemes d’operadors 
mecànics. 
Anàlisi del funcionament d’alguns 
mecanismes. 

Pissarra, projector, llibre de text, guia del 
professor. Dossier de treball adaptat a 
NEE. 

Grup classe 55 min 
Promoure la participació de tothom. 
Dossier de treball adaptat a NEE. 

C1, C2, C3, C4, 
C6 

S14 

Sessió 7 simulació 
pinyó-cremallera. 
Excèntrica i cigonyal. 
lleva-seguidor. 
biela-manovella. 

Ordinador, projector, Relatran 3.5 i 
simulador de mecanismes 

Individual / 
Parelles 

55 min Treball per parelles opcional. C1, C2, C4 

S15 
Valoració de la importància tecnològica 
dels operadors mecànics.( Puzle) 

Textos dividits en 4 parts. 
Grup de 4 
alumnes 

55 min Promoure la participació de tothom.  
C1, C2, C3, C4, 

C5, C6 

S16 
Sessió 8 simulació 
Finalització tasques pendents 

Ordinador, projector, Relatran 3.5 i 
simulador de mecanismes 

Individual / 
Parelles 

55 min Treball per parelles opcional. C1, C2, C4 

S17 
Repàs del tema i preparació de la 
prova d’avaluació. 

Pissarra, projector, llibre de text, guia del 
professor. Dossier de treball adaptat a 
NEE. 

Grup classe 55 min 
Promoure la participació de tothom. 
Dossier de treball adaptat a NEE. 

 

S9 Prova d'avaluació Examen preparat pel professor. Individual 55 min Prova d'avaluació adaptada 
C1, C2, C3, C4, 

C5, C6 

 



4.2.6. Possibles variants 
 
De cara a l’atenció a la diversitat, i preveient possibles problemes en l’evolució del rendiment 
de  l’alumnat, es pot proposar la mateixa activitat però treballant en parelles, afavorint així 
l’aprenentatge entre iguals. Això a més milloraria la temporització de l’activitat, es suposa que si 
la parella esta ben organitzada, i es reparteixen bé la feina, resoldran els problemes més aviat 
que de forma individual. Aquest fet donaria lloc a la possibilitat de realitzar de més activitats de 
cada apartat i així encara aconseguiríem consolidar més l’aprenentatge significatiu dels 
alumnes.  
 
Per una altra banda, existeixen altres simuladors de mecanismes, que també podrien ser 
estudiats i avaluats per a la seva possible aplicació a la metodologia dissenyada. 
 
 

5. Resultats esperats 
 
Els resultats esperats volen resoldre els problemes detectats en l’aprenentatge de l’alumnat i 
pels quals es van marcar una sèrie d’objectius a assolir amb l’activitat proposta. Els problemes 
detectats radiquen en un baix rendiment acadèmic i un baix aprenentatge significatiu. A més 
vaig poder detectar certa desmotivació deguda als projectes realitzats, que, fins al moment, no 
havien estat gaire engrescadors. 

 

Què esperem obtenir? 

Per tot això, el que procura aquest projecte és aconseguir augmentar l’aprenentatge significatiu 
dels alumnes, fet que esdevindrà quasi bé tot sòl una vegada s’obtinguin bons resultats en la 
resta d’aspectes.   
 
Ara bé, aquestes paraules s’han de poder quantificar per tal de valorar l’assoliment dels 
objectius marcats.  Quantificant els resultats esperats podrem avaluar, incloent en el decurs de 
l’activitat, la metodologia aplicada i, fins i tot, tenir la possibilitat d’introduir millores si els 
resultats de l’activitat així ho demanen. 
 

En base als objectius de l’activitat, he proposat els següents resultats esperats: 

 

RESULTATS ESPERATS 

R1 Que els alumnes s'involucrin en l'activitat. 

R2 Que els alumnes estiguin motivats 

R3 Millora en la identificació dels sistemes de transmissió de moviment 

R4 Encert en l’aplicació de les fórmules teòriques 

R5 Encert en l’explicació del funcionament dels mecanismes estudiats 

R6 Que els alumnes desenvolupin un aprenentatge significatiu. 

R7 Augmentar els resultats acadèmics. 

Taula 1 Resultats esperats 

 

 
Per a valorar aquests resultats, s’han de establir indicadors que reflecteixin aquests resultats. 
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En aquest cas, els indicadors ha establir serien els següents: 

- L’assistència. 

- Lliurament dels informes de les activitats. 

- Nombre d’encerts en la resolució dels problemes del Relatran.  

- Nombre d’alumnes que aconsegueixen una nota a la prova d’avaluació del tema molt 
satisfactòria (més de 7). 

- S’introduiran preguntes, a la prova d’avaluació del tema, relacionades amb la 
identificació dels sistemes de transmissió i l’explicació del funcionament dels 
mecanismes. Els indicadors amb aquest cas serien les respostes a aquestes 
preguntes, si són correctes o no. 

Tots aquests indicadors permeten valorar objectivament els resultats esperats.  

6. Avaluació 

6.1. Metodologia 
 
El projecte no s’ha pogut implantar al centre educatiu on he fet el pràcticum, degut a la 

incompatibilitat temporal entre la confecció d’aquest projecte i la impartició dels continguts dins 

l’aula. La unitat didàctica de mecanismes i estructures esta programada per al primer trimestre 

del curs i aquest projecte a estat confeccionat de cara a l’últim trimestre del curs. Per tant, no 

ha pogut ser avaluat realment. 

En qualsevol cas, l’avaluació de la metodologia es basa, per una banda, en els resultats 

mesurats amb els indicadors definits en l’apartat anterior.  Analitzarem els indicadors i 

plantejarem les propostes d’èxit del projecte: 

 L’assistència. Ens serveix per valorar quan s’involucren els alumnes en l’activitat i la 

seva motivació. En aquest cas, el percentatge d’absentisme era bastant baix 

(aproximadament un 10 % de mitjana). . L’èxit passaria per que l’absentisme fos d’un 5 

%.  

 Lliurament dels informes de les activitats. Mesurarà la implicació i motivació dels 

alumnes envers l’assignatura. Si és d’un 70 %, es considera vàlid. 

 Nombre d’encerts en la resolució dels problemes del Relatran. Mesurarà si els alumnes 

saben aplicar les fórmules treballades a les classes teòriques. Si és un 50 % es 

considera un èxit. 

 

Aquests tres primers factors són fonamentals per valorar possibles modificacions en el cas en 

que els resultats de les dues primeres sessions no complissin les expectatives creades 

inicialment. Depenent que quina fos la problemàtica, de quin indicador fos el més afectat, es 

determinaria la solució a adoptar, per tal d’evitar el fracàs de l’aplicació del projecte. 

 

 De la prova final d’avaluació s’obtenen els resultats de tres indicadors: 

 

 Identificació dels sistemes de transmissió i l’explicació del funcionament dels 

mecanismes.  Es comptaran les respostes correctes a aquestes preguntes. 

Amb un 50 % de respostes correctes als dos casos, o un 60 % de respostes 

correctes en un dels casos i un 40 % de respostes correctes en el altre, es 

consideraria un èxit. 
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 Nombre d’alumnes amb bons resultats (mínim 7 punts). Amb més d’un 25 % 

d’alumnes amb aquesta qualificació es consideraria un èxit aquest resultat. 

 

Considerant una valoració global dels indicadors, per aconseguir l’èxit de la implantació 

d’aquest projecte, es consideren d’obligat compliment els relacionats amb la prova final 

d’avaluació i un més dels altres resultats. 

 

Per una altra banda, a part dels resultats obtinguts pels indicadors anteriorment definits, 

s’elaboraran enquestes per a recopilar l’opinió d’alumnes i professorat respecte de la 

metodologia implantada, per obtenir informació de cara a l’elaboració de possibles millores a 

implementar el curs vinent. 

 

6.2. Simulador 
 
Analitzarem les característiques del simulador seguint les pautes que dona J. M. Ruiz

8
 : 

 
 Entorn Gràfic 

 
Els gràfics utilitzats pel Relatran 3.5 són acceptables, ja que aconsegueixen fer 
entenedores les imatges. Encara que podrien millorar bastant, ja que no són de molt 
bona qualitat. En el cas del simulador, la qualitat dels gràfics és millor, considerant-la 
com a bona. 
 

 Possibilitat de connexió amb l’exterior. 
 
En el cas del Relatran, l’única possibilitat de connexió amb l’exterior és la possibilitat 
per a introduir les respostes a les preguntes formulades. En el cas del simulador, hi ha 
més possibilitats. Tot i que hi ha prous operadors per a treballar els continguts d’aquest 
tema, en cap de les dues aplicacions es pot afegir informació nova tal com nous 
operadors, el treball es limita als operadors reflectits.  

 
 Incorporació de mòduls de planificació de l’aprenentatge. 

 
Si es poden planificar els exemples a treballar. 
 

 Possibilitat de connexió amb altres programes. 
 

La connexió és limitada. En el cas del Relatran, nul·la. El simulador si que permet 
exportar les imatges com arxius dxf. 
 

 Llenguatge de programació gràfica 
 

Atenent a les indicacions de J. M. Ruiz
7
, el simulador compleix al 100 %. 

  
 Possibilitat d’ampliació de biblioteca d’objectes. 

 
No hi ha cap opció en cap de les aplicacions. 
 

 Interfícies Home-Màquina. 
 

Les dues aplicacions són  molt fàcils d’utilitzar i molt intuïtives com qualsevol aplicació 
d’entorn windows.  

 
 Instrumentació Virtual. 

                                                      
8
 Ruiz, J.M. La Simulación como Instrumento de Aprendizaje. Tomelloso. 2000 
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Cap de les dues aplicacions incorporen instruments de mesura virtuals. 

7. Conclusions 
 
L’objectiu principal que me vaig proposar, quan aquest projecte va néixer, va ser millorar els 
resultats dels estudiants de tercer de secundària que varen obtenir quan treballaven els 
continguts de Màquines i mecanismes de transmissió. Ja que el centre on vaig detectar el 
problema participa del programa EDUCAT 1x1, i cada alumne disposa del seu ordinador a la 
taula, vaig pensar en implementar una metodologia d’ensenyament adaptada a les 
circumstàncies i als temps que corren.  
 
La simulació, combinada amb les classes magistrals actives participatives, va proporcionar la 
barreja que més encaixava amb la problemàtica plantejada. Per una banda la simulació 
posseeix tots els ingredients que poden motivar l’alumnat d’avui dia: 
 

 Utilitzen l’ordinador com a eina d’aprenentatge. 
 

 Les aplicacions són fàcils d’utilitzar i molt intuïtives. 
 

 Els alumnes poden dissenyar els seus propis mecanismes sense por de malbaratar 
peces, eixos, motors, etc. i veure com es mouen. 
 

Per una altra banda, les classes magistrals actives participatives engresquen i motiven a 
l’alumnat a mantenir-se atent a la classe i mantenir despert el seu cap per a reaccionar davant 
les preguntes del professor. 
 
Tot plegat fa preveure que la metodologia proposada tingui unes expectatives d’èxit elevades. 
El resultat ha de ser una estimació ja que aquest projecte no ha pogut implementar-se en el 
pràcticum que he realitzat. La causa ha estat la incompatibilitat temporal de la elaboració 
d’aquest projecte (coincidint amb el tercer trimestre escolar a secundària) amb la programació 
anual de l’assignatura, en la qual els continguts objecte d’aquest projecte es situaven en el 
segon trimestre del curs.  
 
Queda clar que les circumstàncies d’avui dia no són les mateixes que jo em vaig trobar quan 
tenia edat d’estudiar secundària. En tots els sentits. Els alumnes han canviat moltísim, només 
la influència de les TIC ha fet que el seu desenvolupament i la seva forma d’aprendre hagi 
variat considerablement. Això si, potser els docents no han canviat tant. Aquests no han de 
quedar-se enrere, no poden estancar-se en models d’ensenyament de fa cent anys. 
Lògicament, han de reciclar-se, adaptar-se a les novetats tecnològiques y aprofitar-se dels 
nous recursos que les noves tecnologies ofereixen.  
 
Crec que el camí a seguir pel docent passa per conèixer millor a l’alumnat, les seves 
necessitats, les seves mancances, els seus interessos i, sobre tot, la seva opinió sobre el que 
se’l fa fer. No podem deixar de banda les aportacions de l’alumnat, ja que poden enriquir i 
millorar la nostra tasca docent. 
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