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QUADERN DEL PROCES TECNOLÒGIC1 

projecte: .............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Centre:  
 

Grup: 
 

Alumnes: 
 
 
 
 
 
 

Data    /   /   

                                                            
1 Adaptació del material didàctic de l’assignatura Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundària I, de l’ICE-UPC 
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01 – EL PROBLEMA 
 
Quin és el problema?, quin és el seu plantejament? ... 
 
 
 
 
 
 
 

02 – ANÀLISI DEL PROBLEMA 
 
Què sabem?, Per què serveix? Quines necessitats o problemes resol aquest muntatge? Sabem quin 
és el seu principi de funcionament? Sabem com funciona? De quins materials està fet habitualment? 
Quines són les seves principals característiques?.... 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 – IDENTIFICACIÓ DELS CONEIXEMENTS 
 
Què hem de saber per resoldre el problema?, On ho podem trobar? 
 

01  

02  

03  

04  

...   
 

04 – PLA D’ACCIÓ 
 
Repartiment de tasques i coneixements necessaris entre els membres del grup per resoldre el 
projecte 
 

tema alumne 

01  

02  

03  

04  

...   
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05 – RECERCA I ESTUDI D’INFORMACIÓ 
06 – COMPARTIR INFORMACIÓ 
 
Cada estudiant del grup assumeix individualment la recerca dels coneixements assignats buscant 
en llibres, revistes, catàlegs i bibliografies o bé fent cerca del tema per internet o demanant l’opinió a 
persones expertes o preguntant en comerços especialitats, etc. Finalment ha de compartir aquesta 
informació amb la resta del grup i sintetitzar els coneixements adquirits en aquest apartat –un per 
alumne– 
 
alumne: 
tema assignat: 
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alumne: 
tema assignat: 
 

dibuixos - croquis 
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07 – DISCUSSIÓ 

08 – CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT 
 
 
En quins temes heu estat d’acord? En quins heu estat en desacord? Quins dubtes us han quedat? 
Quins són els coneixements adquirits?, Us cal aprofundir més en algun tema en concret? ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 – GENERACIÓ D’IDEES 
 
A partir de la informació i dels coneixements adquirits, proposa diverses solucions a manera de pluja 
d’idees. Compte, però, cal que aquestes idees siguin viables tant econòmicament com tècnicament, 
i, evidentment, que puguem fer-les amb el temps estipulat i amb el material i les eines de l’aula de 
tecnologia. Podeu fer ús d’idees ràpides, croquis, esquemes, etc. Feu-ho de manera molt lliure, 
sense por!!! 
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Dibuixos 
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10 – SELECCIÓ 
 
De totes les idees generades, cal escollir les que siguin més apropiades i que resolguin millor el 
problema. Valoreu, discutiu, negocieu ... 
 
Opcions 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
... 
 
 
croquis 
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11 – RESOLUCIÓ DEL CAS 
 
Cal ara escollir la millor de les solucions que podeu oferir i resoldre el problema. Pregunteu-vos 
quina és més viable econòmicament?, Es pot fer a l’aula de tecnologia?, Disposem dels mitjans –
eines, materials– necessaris? És l’opció que millor respon al problema o requeriment inicial? 
Valoreu, discutiu, negocieu ... Anoteu i dibuixeu la solució escollida. 
 
 
Solució triada 

 
 
 
 
 
 

 

Croquis 
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12 – DISSENY DEL MODEL 
 
És el moment de representar la idea dibuixant-la a escala. Podeu fer ús de renderitzadors, 
simuladors, animacions, fotomuntatges, etc. Però sobretot dibuixeu l’objecte a escala ... 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Grup  Data Signatures 

Autor    

Revisat    

Escala □ Planta 
□ Alçat 
□ Perfil 
□ Perspectiva 

Títol           
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13 – MEMÒRIA 
 
Conté els següents apartats: 

- Memòria descriptiva 
- Llistat de materials 
- Llistat de materials especials 
- Pressupost 
- Eines necessàries 
- Procés de construcció i muntatge 

 

Memòria descriptiva 
En aquest apartat de la memòria explicarem quin és el requeriment inicial i quina resposta li donem. 
Quina utilitat té l’objecte creat, per a què serveix, com funciona. Per ajudar-vos en el redactat, 
responeu les següents preguntes: Per a què serveix? Com funciona? Amb quins materials està fet? 
Quines característiques principals té? Quins inconvenients presenta? Mesures de seguretat 
necessàries per al seu ús? ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llistat de materials 
Aquí es relacionen tots els materials necessaris per a la construcció de l’objecte tant pel que fa al 
tipus de material com a la qualitat i la quantitat -ferros, plàstics, cargols, fustes, teixits, etc.-. En 
l’apartat de quantitat es detallarà tant la quantitat –numèricament– com la unitat utilitzada –
kilograms, grams, litres, metres, m2, etc.– 
 

Material Quantitat Unitat 
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Llistat de materials especials 
Com ara pintures, vernissos, alcohol, aigua, productes químics, material electrònic, estany, etc. 
 

Material Quantitat Unitat 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Pressupost 
Feu una llista dels materials a utilitzar amb el preu unitari de cada material. Finalment, sumant totes 
les quantitats, obtindreu el preu total dels materials. 
 

Material Quantitat Unitat Preu unitat Preu total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Preu total dels materials  

 

Eines necessàries 
Feu una relació de totes les eines necessàries per a la construcció de l’objecte. 
 
Eines Quantitat 
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Procés de construcció i muntatge 

Planifiqueu els passos necessaris per construir l’objecte seguint l’ordre de construcció i muntatge.  
 

pas descripció 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

...   
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14 – REALITZACIÓ - CONSTRUCCIÓ 
 
És el moment de construir l’objecte seguint la planificació detallada a la memòria. Documenteu tots 
els passos amb imatges, vídeos, anotacions, etc ...  
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15 – TEST 
 
Un cop construït l’objecte, cal sotmetre’l a anàlisi i assaig per comprovar-ne el funcionament i la 
funcionalitat a fi de verificar si compleix els requeriments inicials. Proposeu les proves a què s’ha de 
sotmetre l’objecte i poseu-lo a prova!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis 
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16 – VERIFICAR L’ASSOLIMENT 
 
En aquest apartat es verifica si l’objecte ha assolit els objectius proposats inicialment i es valora la 
utilitat de l’objecte proposat. Per això cal preguntar-se: quin són els requeriments inicials? ha 
superat l’assaig? quins valors ha donat? quin comportament ha tingut? quins aspectes cal millorar? 
cal tornar a fer recerca? ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 – REFLEXIÓ I AVALUACIÓ 
 
En aquest darrer apartat cal avaluar tot el procés i cadascuna de les fases d’una manera crítica. Per 
tant, s’analitzarà tant allò que ha funcionat satisfactòriament com allò que no ha funcionat, i es 
reflexionarà sobre on i quan s’ha pogut errar i com es pot millorar. Per això ens preguntarem: 
l’objecte respon als requeriments inicials?, La recerca feta va ser suficient? La idea seleccionada era 
la millor?, La documentació gràfica tenia suficient informació per construir l’objecte? Quins passos 
ens hem deixat?, Quins problemes hem tingut amb els materials escollits? Quines eines i màquines 
ens han faltat? El cost del material ha estat el previst?, etc ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 – COMUNICACIÓ DELS RESULTATS 
 
Cal ara compartir els coneixements adquirits i els resultats obtinguts. És el moment de fer l’exposició 
pública al grup classe i al tutor. Un consell!!! : feu servir les TIC i els mitjans audiovisuals per fer 
atractiva i amena la presentació ... seleccioneu la informació important, estructureu bé la presentació 
i ajusteu-vos al temps donat ...  
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RESUMEIX cadascuna de les fases treballades del PROCÉS TECNOLÒGIC 
 

 EL PROBLEMA 
 
 
 
 

 
IDENTIFICACIÓ DELS CONEIXEMENTS 

 
 
 
 

 

GENERACIÓ D’IDEES 
 
 
 
 

 

SELECCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CAS
 
 
 
 

 

REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA 

 

REALITZACIÓ - CONSTRUCCIÓ 
 
 
 
 

 

TEST 
 
 
 
 

 

REFLEXIÓ I AVALUACIÓ 
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ANNEX 02. RÚBRIQUES2 
 

                                                            

2 Adaptació material didàctic de l’ICE-UPC 
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Rúbrica exposició oral 
L’exposició oral del grup serà valorada tant pel professor com per la resta de grups. La valoració es 
farà d’acord amb els aspectes recollits a la rúbrica i el seu nivell d’assoliment. Es valoren tant 
aspectes d’atenció i interès com de claredat, originalitat i els mitjans de suport utilitzats. L’avaluació 
de les exposicions orals les faran tant els alumnes com el professor. Els alumnes avaluaran cada 
una de les presentacions que facin els grups, mentre que el professor avaluarà la presentació 
individual de cada membre del grup, així com la presentació grupal.   

RÚBRICA DE L’EXPOSICIÓ ORAL 
    Nivells

    Assolit Poc Assolit No Assolit

In
te
rè
s 
i e
fi
cà
ci
a 

Mitjans de 
suport 
10% 

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., no presenten 
errors de forma ni de contingut. 
Tenen una unitat d’estil i són útils 
per millorar la comprensió de 
l’exposició.  

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., presenten alguns 
errors de forma o de contingut. No 
sempre tenen una unitat d’estil i a 
vegades enterboleixen la 
comprensió de l’exposició. 

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., presenten 
nombrosos errors de forma i de 
contingut. No tenen una unitat 
d’estil i enterboleixen la 
comprensió de l’exposició. 

Domini del 
tema 
10% 

Respon amb rigor i coneixement 
les preguntes que origina 
l’exposició i les que li formula 
l’audiència, un cop finalitzat el 
discurs.  

No sempre respon amb rigor i 
coneixement les preguntes que 
origina l’exposició o les que li 
formula l’audiència, un cop 
finalitzat el discurs.  

No respon amb rigor ni 
coneixement les preguntes que 
origina l’exposició ni les que li 
formula l’audiència, un cop 
finalitzat el discurs.  

Atenció i 
interès 
10% 

Capta l’atenció, implica l’auditori, 
n’observa les reaccions i adapta 
el discurs als interessos dels 
destinataris.  

A estones, capta l’atenció, implica 
l’auditori, n’observa les reaccions i 
adapta el discurs als interessos dels 
destinataris.  

No capta l’atenció, no implica 
l’auditori en la comunicació i no 
adapta el discurs als interessos dels 
destinataris.  

Temps 
10% 

S'ha ajustat al temps establert.  S'ha excedit o li ha mancat temps, 
però no gaire.  

Ha acabat molt ràpid o ha utilitzat 
molt més temps del previst.  

Ll
e
n
gu
at
ge

 v
e
rb
al
 

Ordre i 
estructura 
10% 

L'explicació segueix un ordre i 
una estructura evidents: 
introducció, cos i conclusió. 

L'explicació no és del tot ordenada. 
El discurs no té del tot 
diferenciades les tres parts: 
introducció, cos i conclusió o bé 
aquestes no inclouen tota la 
informació que els pertoca. 

L'explicació no segueix cap mena 
d’ordre ni estructura. No s’utilitzen 
connectors o bé s’usen de forma 
incorrecta o abusiva. 

Vocabulari 
10% 

Empra un lèxic adequat al tema, 
a l’audiència, al grau de 
formalitat i al propòsit de la 
comunicació. 

No sempre empra un lèxic adequat 
al tema, a l’audiència, al grau de 
formalitat i al propòsit de la 
comunicació. 

No empra un lèxic adequat al tema, 
a l’audiència, al grau de formalitat 
ni al propòsit de la comunicació. 

Claredat i 
concisió 
10% 

S'entén perfectament tot el que 
explica. El missatge és concís, no 
està format per continguts 
superflus.  

En ocasions, costa entendre el que 
explica. El missatge té algun 
contingut superflu. 

No s’entén el que vol explicar. El 
missatge conté un excés d’incisos o 
construccions que aporten 
informació supèrflua o òbvia.  

Ll
e
n
gu
at
ge

 n
o
 v
e
rb
al
 

Gestualitat 
10% 

Té una bona postura i els 
moviments que fa són naturals. 
Utilitza gestos que transmeten 
predisposició per interactuar 
amb l’audiència i que faciliten la 
comprensió del discurs. 

Els moviments que fa no sempre 
són naturals i en ocasions dóna 
l’esquena a l’auditori. Utilitza 
només alguns gestos per 
interactuar amb l’audiència i 
facilitar la comprensió del discurs. 
Té algun tic gestual que demostra 
un cert neguit o inseguretat. 

Té una postura massa rígida. No 
utilitza gestos per interactuar amb 
l’audiència i facilitar la comprensió 
del discurs. Els moviments que fa 
no són naturals. Mostra nombrosos 
tics gestuals. 

Volum i 
entonació 
10% 

El volum i l’entonació són 
adequats. El missatge és 
percebut per tots els membres 
de l’audiència al llarg de tota la 
presentació. L’entonació no és 
monòtona, és variada.  

El volum algunes vegades és 
adequat i d’altres és excessivament 
alt o baix. Només a estones 
l’entonació és variada. 

El volum és excessivament alt o 
baix. L’entonació és monòtona, no 
és variada. 

Ritme i 
pronúncia 
10% 

El ritme és adequat, ni massa lent 
ni massa ràpid. Per regular‐lo, va 
més a poca poc en els moments 
clau i fa pauses que remarquen 
mots o separen idees. La 
pronúncia dels sons i les síl∙labes 
és clara. 

El ritme algunes vegades és 
adequat i d’altres és excessivament 
ràpid o lent. En ocasions, la 
pronúncia dels sons és fosca i 
dificulta la comprensió de les 
paraules. 

El ritme és excessivament ràpid o 
lent. La pronúncia dels sons i les 
síl∙labes és descurada i fa 
incomprensible la major part del 
missatge. 
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Rubrica del quadern del procés tecnològic 
 

La rúbrica del Quadern del procés tecnològic ha de servir al professor per avaluar el Quadern lliurat 
pel grup de treball. Es valoren tant aspectes de contingut i d’originalitat, com formals (ortografia, 
grafisme, material de suport aportat, etc.). La qualificació obtinguda és comuna a tot el grup. 

RÚBRICA DEL QUADERN DEL PROCÉS TECNOLÒGIC 
    Nivells 

  Descripció Assolit No Assolit

Contingut 
20% 

Relació entre el contingut 
del treball i el tema del 
treball proposat. 
Continguts consistents 

El contingut del treball s’ajusta i respon 
correctament al tema proposat. Hi ha 
consistència entre les seccions i en els 
continguts 

El contingut del treball no s’ajusta al 
tema i no li dóna resposta. Manca 
consistència en el text 

Connexió 
teoria‐pràctica 
10% 

Referències a aspectes 
treballats a les classes 

Es realitzen connexions amb 
l’assignatura 

No existeix cap connexió manifesta 
amb la formació rebuda a l’assignatura 

Sintaxi 
5% 

Construcció de les frases
 

Correcta construcció de les frases. La 
narració és amena i dinàmica 

Es caracteritza per utilitzar un estil 
telegràfic o “poc cuidat” 

Ortografia 
5% 

Ortografia 
 

El treball, en general, no presenta faltes 
d’ortografia 

Es detecten faltes d’ortografia

Documentació 
gràfica 
20% 

Qualitat dels dibuixos a mà 
alçada i precisió del dibuix 
tècnic 

En el quadern hi ha dibuixos a mà 
alçada ben elaborats i plànols a escala 
correctament acotats. 

Li manca algun aspecte: no hi ha 
dibuixos a mà alçada o els que hi ha 
són de poca qualitat. O els plànols són 
insuficients o mal acotats i escalats. 

Aportacions 
personals 
10% 

Aportacions personals: 
criteris, opinions, 
reflexions, relacions, etc  

Es reflexiona sobre el tema en general 
amb opinions i reflexions argumentades 

No hi ha reflexions personals ni 
intrínseques sobre el tema ni de la 
visió particular 

Referència de 
documents 
5% 

Citació de documents 
utilitzats 

Si es transcriu una part d’un document 
ja existent i publicat, aquesta està 
correctament senyalitzada (en cursiva 
i/o entre “cometes”) i referenciada amb 
un peu de pàgina 

S’incorporen paràgrafs de documents 
originals sense assenyalar‐ho ni 
referenciar la font 

Global 
10% 

Apartats   Es contemplen tots els apartats Falta algun apartat per desenvolupar

Annexos 
5% 

Documents que completen 
el treball 

Els annexos aporten informació al 
treball. No carreguen en excés 
l’extensió del treball i són d’utilitat per 
al lector 
 

Annexos que no aporten ni 
complementen la informació del 
treball i n’allarguen considerablement 
l’extensió 

Extensió 
5% 

Nombre de pàgines 
dedicades al treball 

La proporció de pàgines dedicades és 
correcta 

Les pàgines dedicades són poques o 
sobrepassen el contingut del treball, 
requereix ajustar l’extensió del treball 

Materials de 
suport 
5% 

Imatges, vídeos, gràfics, 
simulacions, etc 

El material de suport és adequat i ajuda 
a entendre i amplificar els temes que 
s’expliquen 

Poc material de suport, no són 
encertats o no els ha sabut aprofitar 
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Rúbrica del projecte 
 

La rúbrica del projecte ha de servir perquè el professor i la resta de grups –coavaluació– facin 
l’avaluació del projecte/prototip/maqueta o objecte realitzat pel grup de treball. Es valoren tant 
aspectes formals i d’acabat, com d’originalitat. La qualificació obtinguda és comuna a tot el grup. 

RÚBRICA DEL PROJECTE 
    Nivells

  Descripció  Assolit Poc Assolit No Assolit

Primera 
apreciació 
10% 

Valoració global de l’aspecte 
formal de l’execució. Grau 
d’atracció del projecte 

 

Nom i grup 
10% 

El nom del grup s’identifica 
correctament i es localitza en 
un lloc adequat del projecte 

 

Consistència 
10% 

Estructura totalment 
resistent i estable. No es 
desmunta en peces 

 

Grau de 
complexitat 
tècnica 
10% 

El projecte és d’elaboració 
senzilla o complicada. Utilitza 
diferents materials i diversos 
procediments tècnics 

 

Parts 
10% 

Les diferents parts que 
componen el projecte estan 
ben tallades, amb cantons 
ben definits i polits 

 

Unions 
10% 

Les unions de les diferents 
parts són netes i resistents, 
sense gotons de cola o 
silicona  

 

Compliment 
dels requisits 
10% 

S’assoleixen els requisits 
fixats pel treball. La maqueta 
respon a la proposta feta pel 
professor 

 

Originalitat 
10% 

La maqueta presenta temes 
o motius originals 

 

Color 
10% 

Es fa ús del color. El color 
està correctament aplicat 

 

Acabat 
10% 

L’acabat del projecte és polit 
i cuidat 
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Rúbrica autoavaluació 
 

La rúbrica d’autoavaluació ha de servir perquè al final de l’activitat cada alumne individualment 
reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge i prengui consciència de l’assoliment dels 
coneixements i el nivell en què han estat assolits. És per això que al final de la rúbrica se li demana 
d’autoqualificar-se amb una nota.  

  RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ 
  Nivells

Descripció  Assolit Poc Assolit No Assolit 
He arribat puntualment a totes 
les trobades del grup. 

 

He tingut ben clara la feina que 
em tocava fer. 

 

He fet tota la feina que em 
tocava fer. 

 

He pres iniciatives per anar 
millorant. 

 

No he perdut el temps.   

He estat respectuós amb tot, 
amb tothom i amb la meva 
feina. 

 

No m'han hagut de cridar 
l'atenció. 

 

He anotat tot el que era 
important, i he tingut ben 
organitzats els meus papers i 
altres materials. 

 

He participat activament en les 
tasques del grup, donant la 
meva opinió i aportant‐hi el 
meu treball. 

 

Demostro conèixer bé el treball 
que estic fent. 

 

He entès bé el que havia de 
fer. 

 

He seguit amb atenció 
l'explicació del professor. 

 

     

A la memòria he respectat les 
normes del treball escrit 
posades pel grup. 

 

En l’execució del projecte he 
treballat amb cura i precisió. 

 

En el treball de grup he fet el 
que em tocava a mi. 

     

He tingut una actitud positiva 
en el treball de classe. 

 

He participat amb naturalitat i 
educació en les discussions. 

 

En la feina he seguit un ordre 
lògic i ordenat. 

 

     

Quina nota creus que et 
mereixes [0‐10] 

 

   

Observacions   



DOCUMENTS ANNEXOS 
L’analogia entre el procés tecnològic de resolució de problemes i   pàg. 25 
la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): 
Aplicació a una unitat didàctica 

Rúbrica coavaluació 
 

La rúbrica de coavaluació serveix perquè al final de l’activitat cada membre del grup avaluï les 
aportacions, la qualitat del treball, el grau d’implicació i cooperació en els membres del grup durant 
tot procés del treball. S’omplirà un rúbrica per cada membre del grup. 

Grup: 

Alumnes: 

 

 

 

 

Alumne avaluat: 

 

 
  RÚBRICA COAVALUACIÓ 

  Nivells

Descripció  Assolit Poc Assolit No Assolit 
Satisfacció del treball realitzat 
pel grup 

 

Coneixements adquirits   
     

Assistència i respecte pels 
horaris establerts pel grup 

 

Contribueix a la gestió i la 
organització de la feina 

 

Mostra una actitud activa i 
cooperativa 

 

Aporta idees i suggeriments   

Compleix amb la feina 
assignada (individual)  

 

Lideratge   

Dedicació al grup     

Capacitat d’esforç   
     

Contribueix a la gestió del grup   

Respecta els membres del grup   

Actitud cooperativa   

Acceptació de crítiques   

Ofereix ajuda a la resta de 
membres del grup 

     
     

Participa en les discussions del 
grup 

 

Escolta de manera activa i 
sense interrompre 

 

Aporta comentaris que ajuden 
a aclarir les idees del grup 

 

     

Col∙labora positivament en la 
realització del projecte 

 

Col∙labora en la neteja al final 
de la classe 

 

Manipula i fa un bon ús de les 
eines i del material 

 

       

Observacions   
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ANNEX 03. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 
 

Al final de l’activitat els alumnes respondran l’enquesta de satisfacció, la qual ha de servir perquè hi 
manifestin el seu grau de satisfacció i les seves opinions sobre el desenvolupament de les activitats 
amb el nostre model d’ABP. L’objectiu és que el professor pugui conèixer no solament el grau de 
satisfacció dels alumnes sinó també analitzar quins aspectes han funcionat i en quins cal introduir 
millores. 

 

  ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 
  Nivells

Descripció  Assolit Poc Assolit No Assolit 
Has assolit els continguts 
previstos en l’activitat 
d’ABP? 

 

Has assolit les següents 
competències? 

 

▪ Fer preguntes   

▪ Generar hipòtesis   

▪ Analitzar dades   

▪ Sintetitzar   

▪ Argumentar   

▪ Expressió oral   

▪ Expressió escrita   

▪ Treballar en equip   

▪ Cercar informació   

▪ Planificar i gestionar   
     

Descripció  Sí ni Sí / ni No No 
El problema/projecte 
plantejat era adequat per 
assolir els objectius? 

 

Els estudiants podeu 
aprendre de forma 
autònoma? 

 

L’intercanvi d’informació 
entre el grup ha estat 
adequat? 

 

     

Creus que l’avaluació és 
equitativa? 

 

Creus que l’ABP és un 
mètode didàctic útil? 

 

La teva satisfacció general 
després de participar en 
l’experiència 

 

Si poguessis triar, repetiries 
l’experiència? 
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ANNEX 04. MATERIAL DIDÀCTIC PER A L’ESTUDIANT3 
 
Aquest material didàctic és opcional. El docent valorarà, d’acord amb l’experiència que els alumnes 
tenen de la metodologia de l’ABP i el grau de maduresa del grup, si ofereix aquest material didàctic 
com a suport i orientació dels temes a treballar. Recordem que el material didàctic que es faciliti 
serà un material introductori i orientatiu, ja que, de no ser així, s’alteraria un dels principis 
fonamentals de l’ABP, a saber: són els alumnes els que han de construir els seus propis 
coneixements cercant, seleccionant, argumentant i cooperant. 

                                                            

3 Material adaptat del llibre de text Tecnologies 1 ESO de l’editorial Santillana. 
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