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ANNEX 1. SESSIÓ PRÈVIA DE LES 3R’s 

 
 
 
 



 

Màster en Formació del Professorat d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d’Idiomes. 
Especialitat: Tecnologia 

 
 

Estudi i selecció de sortides escolars curriculars en l’Àrea de Tecnologia 
ANNEXES 
 

Pàgina 3 

 

Nom de l’assignatura on es duria a terme l’experiència:  
Tecnologies 
 
Curs: 1er ESO 
 
Activitat: Sessió prèvia a la sortida a la Deixalleria i Planta de 
Transvasament de Terrassa Neta. 
 
Nombre d’estudiants: 24 
 

 Tema:  Les tres R (3R): Reduir, reutilitzar i reciclar. Introducció a la sostenibilitat. 
 
 Objectius formatius:  “Al finalitzar la sessió, l’alumne serà capaç de...” 

 
En termes del contingut específic de la sessió: 

 

 Reflexionar sobre els seus hàbits de consum i avaluar l’impacte del nostre estil de 
vida consumista de manera crítica. 

 Identificar els diferents processos (reduir, reutilitzar, reciclar) que fan més 
sostenibles els estils de vida actuals enfocats al consumisme. 

 Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials. 
 Dissenyar estratègies, comportaments i hàbits que contemplin el possible estalvi, 

reutilització i/o reciclatge de materials o energia en el seu dia a dia. 
 Ordenar els processos de les 3R per a que realment el conjunt de comportaments i 

hàbits dins d’un estil de vida realment vagin a favor del medi ambient i la 
sostenibilitat. 

 Relacionar les avantatges que representen en la societat actual la implementació 
de mesures de 3R i sostenibilitat. 

 
En termes de la dinàmica de grups cooperatius: 

 

 Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en el desenvolupament de les 
seves responsabilitats, en pro i benefici del grup en assolir els objectius comuns. 

 Desenvolupar habilitats socials “in situ” en els grups cooperatius, tot mostrant una 
actitud dialogant i de respecte en el treball en equip, que permeti arribar a consens. 

 
 Mida dels grups: En una classe tipus de 24 alumnes es formaran grups de 3 alumnes (el 

resultat en aquest cas serà de 8 grups base). En el cas que la classe sigui major o menor 
de 24, i sempre que es tingui un nombre total d’alumnes divisible entre 3, l’activitat queda 
totalment lligada, ja que és indispensable que els grups siguin de 3 persones. En el cas 
que no es compleixi aquest requisit (nombre d’alumnes divisible entre 3), algun grup pot 
tenir fins un màxim de 4 persones, i algun dels rols s’haurà de veure repetit 
necessàriament. 

 
 Materials: Cada membre de cada grup base rebrà un document imprès en relació a un 

dels aspectes a tractar: Reutilització, reducció, reciclatge. Aquesta informació es pot 
extreure de pàgines web com les que s’acompanyen: 

 
 Web Ecoestalvi (visitada per últim cop a dia 5 de març de 2012 a les 21:00 h) 

http://www.ecoestalvi.cat/RRR/RRR.htm 
 Web Wikipedia en català (visitada per últim cop a dia 5 de març de 2012 a les 

21:00 h) http://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_de_les_tres_R 
 Web Blog Toprural (visitada per últim cop a dia 5 de març de 2012 a les 21:00 h) 

http://blog.toprural.cat/la-importancia-de-reduir-i-reutilitzar-abans-de-reciclar/ 
 

O també de material extret de documents expedits en l’exposició temporal (ara ja 
finalitzada) del Museu Cosmocaixa de Barcelona, on es tractava el tema de les 3R: 
 

http://www.ecoestalvi.cat/RRR/RRR.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_de_les_tres_R
http://blog.toprural.cat/la-importancia-de-reduir-i-reutilitzar-abans-de-reciclar/
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“Les 3R: L’estratègia per a un món millor”. Obra Social Fundació La Caixa. 

Descarregat via web a data 19 de Desembre de 2011 (www.obrasocial.lacaixa.es). 
Un exemple de documentació a lliurar podria ser (segons aquest document): 

 
 

Alumne 1: Reduir… allò no imprescindible 
 
Els nivells de consum de béns en l’anomenat primer món són 
totalment desorbitats, i els recursos naturals, font primària per a 
la fabricació de nous productes, no són il·limitats, així que tard o 
d’hora no seran suficients per satisfer la demanda. Si tot el món 
consumís com nosaltres, es necessitarien tres planetes per 
produir els recursos necessaris... i només en tenim un. 
 
A més, els béns consumits solen acabar la seva vida útil convertits en residus. Per tant, a 
major consum, major producció de residus. 
 
Avui en dia, cada un de nosaltres produeix cada setmana una enorme quantitat de residus:  

 3,2 kg de matèria orgànica  

 1,8 kg de paper i cartró  

 1,4 kg d’envasos lleugers  

 1,6 kg de residus no reciclables (rebuig)  

 0,6 kg de vidre 
 

En total, en una ciutat com Barcelona es generen cada any més de 850.000 tones de 
residus.  

 
RECORDA!: Per tal de posar remei al problema dels residus, el primer pas és reduir-ne el 
consum. És a dir, evitar la generació de residus. El millor residu és el que no es produeix. 

 
 
 

Alumne 2: Reutilitzar…els productes que encara serveixen 
 

Cada vegada estem més acostumats a usar i llençar. Ens 
sembla molt més pràctic utilitzar mocadors de paper que no pas 
portar-ne un de roba, que s’ha de rentar sovint. I un envàs buit 
és un objecte mancat d’utilitat, destinat a anar a les 
escombraries, sense pensar que tal vegada pugui convertir-se 
en un portallapis, o en la matèria primera per a un joc infantil. 
 
Són dos exemples per veure com productes ja usats es poden reutilitzar per poder tenir la 
mateixa funció o bé una altra de diferent. 
 
RECORDA!: La reutilització ens permet consumir menys productes i, per descomptat, 
disminuir la quantitat de residus. 

 
 

 
Alumne 3: Reciclar... …les parts i materials d’un rebuig per fabricar nous productes 

 
No tots els residus són iguals. Depenent dels seus components, 
és diferent el tractament a què han d’estar sotmesos uns i altres, 
per tal d’aprofitar les parts útils; així es produeix matèria primera 
per a la fabricació de nous productes, o per a rebutjar-los 
definitivament i causar el menor impacte possible al medi 
ambient. 
 
D’acord amb la naturalesa del rebuig, cal classificar-lo en sis 

http://www.obrasocial.lacaixa.es/
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categories diferents: cinc corresponen a cinc contenidors diferents (identificats amb un 
color), i la sisena, als Punts Verds. 

 

 
 

RECORDA!: El reciclatge ha de ser, sempre, l’última opció, i el primer pas és separar els 
residus.  

 
 

 Durada de la sessió: L’activitat tindrà una durada màxima d’una sessió (1 sessió = 55 
min), de la qual es preveu una temporització general de: 

 

Pas Temporització Responsable  Contingut 

1 10 min Professor 

- Introducció al tema de les 3R (explicat en l’apartat 
Criteri d’èxit). 
- Introducció a la dinàmica de treball de grups 
cooperatius, objectius i normes de la sessió i 
temporitzacions previstes. 
- Formació dels grups de treball i els rols (apartat 
Rols i Criteri d’èxit), i entrega de la documentació 
necessària. 

2 30 min Grups 
- Treball en grups cooperatius a mode de puzle 
d’experts (descrita en el següent apartat Tasca de 
grup). 

3 15 min Professor 
- Test d’avaluació a títol individual. Autoavaluació 
per grups. 

 TOTAL: 55 min   
 
 Tasca del grup: A continuació, es realitzarà una descripció detallada i una temporització 

prevista pel que fa la part central de l’activitat, la dinàmica de grups, que s’encabeix dins 
de la temporització general prevista en el pas nº 2: 
 
La dinàmica general del pas 2 és: 

 

Pas Temporització Responsable Contingut 

2.1 5 min 
A títol 

individual 

- Lectura individual per part de cada alumne del text 
assignat fins a la completa comprensió. A més, cada 
alumne ha de pensar en estratègies que pugui 
aplicar en la seva vida diària per aconseguir 
l’objectiu marcat en l’activitat assignada. Per 
exemple, l’alumne que té assignat “Reduir” ha 
d’aportar hàbits o comportaments que puguin reduir 
els recursos que cregui necessaris. 

2.2 8 min 
Grups 

d’experts 1 
- Amb un màxim de 4 persones per reunió d’experts, 
en aquest cas concret tenim 6 reunions d’experts. 

2.3 8 min 
Grup 

d’experts 2 

- S’intercanvien 2 i 2 en cada grup d’experts amb la 
mateixa lletra, per assegurar el contacte tots amb 
tots els experts. 

2.4 
9 min (3 per 

cada membre) 
Grup base 

- Cada alumne retorna al grup base i ensenya als 
demés companys del grup base el que ha pogut 
consensuar en totes dues reunions d’experts 
anteriors. Tothom ha d’acabar sabent de tot, a nivell 
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Pas Temporització Responsable Contingut 

d’expert en tot. Cada alumne té per explicar-se 3 
minuts. 

 TOTAL: 30 min   
 
Representació gràfica: 
 
Pas 2.1 (5 min). Treball individual en grups base. Cada alumne, en cada grup base 
(A=Reduir; B=Reutilitzar; C=Reciclar) ha de fer una llegida i comprensió del text assignat, 
extreure’n les idees principals i dissenyar hàbits i estratègies que puguin desenvolupar l’acció 
que descriu el seu text personal en la seva vida diària). 
 

Grups base: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 2.2 (8 min). Primera reunió en grups d’experts. Cada alumne es col·locarà en un grup 
d’experts que correspon a la lletra o text igual que el seu. Cada grup d’experts no podrà tenir 
més de 4 participants (per assegurar contacte més directe amb tothom i la participació de 
tothom), per la qual cosa, en el grup definit, tindríem 2 grups d’experts per cada lletra (6 grups 
en total). Cada alumne consensuarà el que havia preparat a títol individual (resum del text i 
idees d’implementació de mesures de sostenibilitat lligades amb el text) amb tots els membres 
del grup d’experts. 
 

Grups d’experts 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 2.3 (8 min). Segona reunió en grups d’experts. Dos alumnes de cada grup d’experts es 
trasllada i substitueix a dos alumnes de l’altre grup d’experts, assegurant així el contacte de tots 
els experts de cada tema (lletra). Consensuaran de nou el que han consensuat en el grup 
d’experts 1. 
 

Grups d’experts 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 
B1 
C1 

A2 
B2 
C2 

A3 
B3 
C3 

A4 
B4 
C4 

A5 
B5 
C5 

A6 
B6 
C6 

A7 
B7 
C7 

A8 
B8 
C8 

GB1 GB2 GB3 GB4 GB5 GB6 GB7 GB8 

A1 
A2 
A3 
A4 

A5 
A6 
A7 
A8 

B1 
B2 
B3 
B4 

B5 
B6 
B7 
B8 

C1 
C2 
C3 
C4 

C5 
C6 
C7 
C8 

GE1.1 GE1.2 GE1.3 GE1.4 GE1.5 GE1.6 

A1 
A2 
A5 
A6 

A3 
A4 
A7 
A8 

B1 
B2 
B5 
B6 

B3 
B4 
B7 
B8 

C1 
C2 
C5 
C6 

C3 
C4 
C7 
C8 

GE2.1 GE2.2 GE2.3 GE2.4 GE2.5 GE2.6 



 

Màster en Formació del Professorat d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d’Idiomes. 
Especialitat: Tecnologia 

 
 

Estudi i selecció de sortides escolars curriculars en l’Àrea de Tecnologia 
ANNEXES 
 

Pàgina 7 

 

Pas 2.4 (9 min). Retorn i ensenyament al grup base. Cada alumne retorna al grup base i 
explica tot allò que ha pogut consensuar en els grups d’experts 1 i 2. Cada expert té 3 minuts 
per explicar allò que ha consensuat, baix la coordinació del coordinador del grup, i es prestarà a 
la resolució de preguntes que realitzin els demés companys. Al final, tots haurien d’estar a nivell 
d’experts en els 3 àmbits de les 3R: 

Grups base: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rols: L’assignació de cada alumne en un grup base pot ser de manera totalment 
aleatòria, ja que en quant als tres continguts a repartir, no es considera que existeixin 
diferències de nivells de dificultat dels continguts. En aquest sentit, el professor serà el 
responsable de la formació dels grups, que pot ser per estricte ordre de llista, assignant 
per exemple a nº 1 el paper de A1, al nº 2 el paper de B1, al nº 3 el paper de C1, al nº 4 
el paper de A2... i així successivament; tenint en compte que A=Reduir; B=Reutilitzar; 
C=Reciclar. Si és així, la dinàmica de moviment de cada alumne queda clarament 
definida en la representació anterior. 
 
Ara bé, el rol de coordinador de grup base ha de recaure en una persona que tingui la 
maduresa personal més alta dels membres de l’equip, i que pugui assegurar la 
participació de tothom i l’equilibri de les intervencions, així com donar o treure la paraula 
als demés. Per aquest motiu, serà triat pel professor de viva veu un cop formats els grups 
base. 
 
A aquest nivell, no crec convenient definir més rols, ja que el coordinador s’encarrega de 
fer parlar al company que toca en el seu grup base, i també s’autocoordinarà quan ell 
mateix hagi de fer la seva intervenció en el grup base. Fer els rols rotatius seria molt 
contraproduent, ja que no es disposa gaire temps per persona per ensenyar als demés, i 
rotar els rols podria fer enrederir molt l’avenç de les intervencions. 

 
 Criteri de èxit: Per a que els estudiants puguin enfocar la seva activitat de la bona 

manera, caldrà que, en començar la sessió: 
 

Abans d’iniciar l’activitat, el professor de l’assignatura els presentarà: 
 
1. Per una banda, el contingut a tractar. Realitzarà una petita introducció a les 3R, 

que podria ser:  
 

Professor:  
 
Vivim en una societat de consum basada en l’explotació i l’ús 
indiscriminat dels recursos naturals. Cada dia es fabriquen milers 
de productes que en molts casos només tenen pocs minuts de 
vida útil, i després són llençats com a residus. 

 
El tractament que es fa a aquests residus no sempre és l’adequat, 
i quan fem neteja, simplement estem movent les escombraries 
d’un lloc a un altre, però no estem resolent el veritable problema. No n’hi ha prou amb el fet 
de netejar. Hem d’anar molt més enllà, i per això, podem recórrer a la denominada 
estratègia de les tres R.  
 
Ara veurem de què tracta el tema de les 3R. 

A1 
B1 
C1 

A2 
B2 
C2 

A3 
B3 
C3 

A4 
B4 
C4 

A5 
B5 
C5 

A6 
B6 
C6 

A7 
B7 
C7 

A8 
B8 
C8 

GB1 GB2 GB3 GB4 GB5 GB6 GB7 GB8 
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L’objectiu de l’activitat és que arribeu a la conclusió de que seguir l’estratègia de les tres R 
representa avantatges importants: 

 

 Disminueix la contaminació ambiental, en reduir-se el volum de deixalles 
(tòxiques i no tòxiques), que suposen milions de tones de brossa diàries, una 
bona quantitat de la qual tardarà anys, i fins i tot segles, a degradar-se. 

 Disminueix la despesa energètica, ja que invertirem menys en la producció de 
nous productes, la qual cosa implica també una disminució del cost de la 
producció. 

 Disminueix l’ús de recursos naturals per a la fabricació de nous productes, i així 
se’n garanteix l’ús sostenible. 

 Millora de la qualitat del medi ambient, i per tant, de la qualitat de vida. 

 
2. Per altra banda, la dinàmica dels grups cooperatius. Aquesta dinàmica de grups es 
troba explicada de manera detallada en l’apartat tasca de grup: pas 1: 

Un cop el professor ha realitzat el pas 1, on ha introduït el tema, la dinàmica de 
treball i la temporització, on ha format grups de 3 persones, triades en un 
mètode a l’atzar o aleatori (per ordre de llista en grups de 3, per exemple), 
definits els rols i un cop entregat el material a cada grup, el professor passa a 
ser un recolzament en la resolució de dubtes, però abans, ha de dir als alumnes 
quins objectius generals i específics té l’activitat. 

 
 

3. Per últim, el professor els donarà els objectius generals i específics de l’activitat; a 
més d’avisar-los que segons l’apartat durada de la sessió, en últim terme resoldran un 
test que avaluarà individualment els coneixements globals obtinguts de les 3R; i que 
serà una part important d’avaluació juntament amb la nota col·lectiva, extreta de 
l’avaluació del professor i de l’autoavaluació com a grup i a títol individual. 

 
En termes del contingut específic de la sessió: 

 
 Reflexionar sobre els seus hàbits de consum i avaluar l’impacte del nostre estil 

de vida consumista de manera crítica. 
 Identificar els diferents processos (reduir, reutilitzar, reciclar) que fan més 

sostenibles els estils de vida actuals enfocats al consumisme. 
 Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials. 
 Dissenyar estratègies, comportaments i hàbits que contemplin el possible 

estalvi, reutilització i/o reciclatge de materials o energia en el seu dia a dia. 
 Ordenar els processos de les 3R per a que realment el conjunt de 

comportaments i hàbits dins d’un estil de vida realment vagin a favor del medi 
ambient i la sostenibilitat. 
 Relacionar les avantatges que representen en la societat actual la 

implementació de mesures de 3R i sostenibilitat. 
 

En termes de la dinàmica de grups cooperatius: 
 

 Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en el desenvolupament de 
les seves responsabilitats, en pro i benefici del grup en assolir els objectius 
comuns. 
 Desenvolupar habilitats socials “in situ” en els grups cooperatius, tot mostrant 

una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip, que permeti arribar a 
consens. 

 
 Interdependència positiva: Amb el treball en grups cooperatius (grups base i grups 

d’experts) entenen que el millor resultat en assolir els objectius és treballant junt, de 
manera que tothom pot aportar coses noves al grup (sobretot en les reunions en grups 
d’experts). 
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 Exigibilitat/responsabilitat individual: Cada component del grup (sobretot en el base) 
té el deure/obligació de portar a terme un bon desenvolupament individual i amb el grup 
d’experts de la seva parcel·la de coneixement, ja que ell pot portar a l’èxit o al fracàs del 
grup, i és recíproc amb els seus companys de grup (tant d’experts com base). La 
metodologia els implica individualment de manera directa i els tanca i dirigeix 
irrevocablement a l’assumpció de la responsabilitat de dura a terme la tasca, ja que ningú 
més el pot auxiliar o fer part del seu treball. 

 
 Habilitats socials en joc: En una activitat cooperativa com aquesta, s’espera que 

assoleixin, en quant a habilitats socials i interacció cara a cara, el següent objectiu: 
 Desenvolupar habilitats socials “in situ” en els grups cooperatius, tot mostrant 

una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip, que permeti arribar a 
consens. 

És potser el paper on hi juguen més aquests factors d’habilitats socials en els rols de 
Coordinadors de Grup Base, precisament pel tarannà moderador i madur que demana el 
càrrec. 

 
 Reflexió sobre el treball del grup: Aquest aspecte es treballa a nivell individual, en una 

activitat de deures que individualment han de preparar i lliurar al professor en la propera 
sessió de l’assignatura. Allà es demana una reflexió sobre la dinàmica del treball en grup 
cooperatiu (apartat Tasca individual); a mode de feedback pel professor que el permetrà 
millorar la dinàmica i afegir canvis en un futur. 

 
 Tasca individual: En acabar l’activitat de classe, se’ls posarà com a deures per al dia 

següent, i que hauran d’entregar al professor per a corregir el següent: 
a) Mapa mental dels continguts tractats, amb tot allò que cada alumne individualment 

hagi captat en la sessió de classe. Ho estructurarà segons els tres continguts de que 
tracta l’activitat, i inclourà totes les mesures que recordi que s’han establert 
conjuntament com a hàbits, costums i comportaments que cal tenir per implantar en 
el dia a dia la cultura de les 3R. 

b) Llistat d’aquelles costums amb les quals s’identifica més l’alumne a títol individual, 
o que pensa que pot implantar amb més facilitat en el seu dia a dia. 

c) Reflexió personal sobre la cultura de les 3R. 
d) Reflexió de la utilitat i de l’aprenentatge realitzat mitjançant la tècnica dels grups 

cooperatius. 
 
 Avaluació dels estudiants: Com s’explica també en l’apartat Risc de l’activitat, no es 

tindrà en compte l’avaluació d’aquesta activitat en el pes de les notes de trimestre o del 
curs, ja que es pretén que es familiaritzin amb aquesta dinàmica de treball en grups 
cooperatius (es suposa que a 1er d’ESO encara no saben de què es tracta).  
 
Ja que no serà una activitat que sumi punts, cal dir que sí és obligatòria l’entrega de les 
activitats i la bona avaluació de les mateixes, així com la bona avaluació del test final de 
la sessió dels grups cooperatius, ja que si pel contrari no es fa la feina, és possible que 
no s’estiguin assolint els objectius de l’activitat.  
 
En cas de no assolir i superar amb èxit tots i cadascun d’aquests objectius, es podrà 
restar fins 0,5 punts de la nota final de trimestre. 

 

Objectiu a avaluar Eina d’avaluació 

Reflexionar sobre els seus hàbits de consum i avaluar l’impacte del 
nostre estil de vida consumista de manera crítica. 

Deures a casa Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials 

Relacionar les avantatges que representen en la societat actual la 
implementació de mesures de 3R i sostenibilitat 

Ordenar els processos de les 3R per a que realment el conjunt de 
comportaments i hàbits dins d’un estil de vida realment vagin a favor 
del medi ambient i la sostenibilitat 

Test de la sessió i 
deures a casa 

Identificar els diferents processos (reduir, reutilitzar, reciclar) que fan 
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Objectiu a avaluar Eina d’avaluació 

més sostenibles els estils de vida actuals enfocats al consumisme 

Dissenyar estratègies, comportaments i hàbits que contemplin el 
possible estalvi, reutilització i/o reciclatge de materials o energia en el 
seu dia a dia 

Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en el 
desenvolupament de les seves responsabilitats, en pro i benefici del 
grup en assolir els objectius comuns 

Test de la sessió i 
observació dels 

alumnes durant la 
dinàmica 

Desenvolupar habilitats socials “in situ” en els grups cooperatius, tot 
mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip, que 
permeti arribar a consens 

 
 Avaluació de l’activitat: Descriure com s’avaluarà el desenvolupament de la pròpia 

activitat (si ha donat el rendiment esperat, si s’han assolit els objectius, etc.). Determ inar 
indicadors objectivament mesurables durant i/o després de la sessió. Qui durà a terme 
aquesta avaluació i com es prendran els acords de correcció. No és una avaluació dels 
estudiants sinó del propi disseny de la sessió de classe (de com ha anat allò que s’ha 
planificat). 

 

   Marcar (creu) En cas de NO/Dolent: 

Moment 
Responsable 
d’avaluació 

Criteri 
d’avaluació 

SI/ 
Bona 

NO/ 
Dolent 

Correcció 

Durant la 
sessió 

Professor 

Acompliment 
de la 
temporització 
prevista 

  

a) Augmentar la temporització 
prevista. 
b) No fer el pas 2.3 (apartat 
Tasca de grup). 
c) Dedicar la sessió anterior al 
pas 1 (apartat Durada de la 
sessió). 

Entesa 
ràpida per 
part dels 
alumnes de 
la dinàmica 

  

a) Augmentar el temps de 
dedicació al pas 1 (apartat 
Durada de la sessió). 
b) Dedicar la sessió prèvia a 
presentar la dinàmica de grups 
cooperatius i resoldre dubtes i 
deixar fets en la sessió 
anterior els grups i les 
assignacions de rols. 

Desprès 
de la 
sessió 

Professor 

Avaluació 
dels 
objectius en 
base al test 
d’assoliment 
de continguts 

  

a) Fer la següent sessió una 
classe de reforç, i debat en 
comú de tot allò que no ha 
quedat clar. 
b) Revisió dels textos donats a 
cada alumne per tal de 
millorar-los i fer-los més 
accessibles als alumnes. 
c) Revisió de l’activitat de 
grups cooperatius. 

Avaluació de 
les activitats 
de deures 

  

 
 Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat: 
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Les més importants són les indicades en el quadre anterior, tot i que cal dir que també es 
treballen les competències comunicatives i lingüístiques, així com d’autonomia i iniciativa 
personal (al proposar solucions i activitats o comportaments sostenibles que puguin ells 
mateixos implantar en la seva rutina diària). 

 

 Risc de l’activitat: Aquest activitat està enfocada a introduir els temes de sostenibilitat 
als alumnes de 1er d’ESO en el primer bloc de continguts, durant el primer trimestre. Es 
presenta, amb aquest puzle com a activitat de tipus cooperatiu i amb alt grau de 
dinamisme. És un aprenentatge autònom i creatiu, que els permet adaptar els continguts 
a situacions quotidianes on ells mateixos poden ser protagonistes en la cerca i aplicació 
de comportaments i hàbits que els siguin propers en quant a sostenibilitat. 

 
Tot i això, cal dir que l’aplicació de la tècnica té uns riscos o consideracions a tenir en 
compte: 

 
o La dinàmica de grups cooperatius serà segurament nova per ells, per la qual 

cosa la temporització prevista es pot veure enrederida pels moviments continus 
d’alumnes que, si no es fa d’una manera molt pautada pot enrederir tota 
l’activitat i no arribar a assolir els objectius totals de l’activitat. 

o L’avaluació de l’activitat no tindrà un pes en la nota final, ja que es pretén 
principalment que coneguin i es familiaritzin amb aquesta manera de treballar. 

o La gran quantitat de grups base que es formen al tenir pocs alumnes en cada 
grup base pot dificultar els moviments, enrederint també les temporitzacions 
marcades. 

 
 Valors: Òbviament, el tema tractat en aquest disseny d’activitat en grup cooperatiu ja té 

com a objectius la formació en valors. De fet, el tema de la sostenibilitat permet treballar 
profundament en valors (i ‘por ende’ en competències) des del moment en que es fa 
reflexionar l’alumnat sobre la necessitat i les repercussions que té acceptar o no acceptar 
la sostenibilitat com a motor que ha de moure el món.  
 
Com a valors específics de sostenibilitat importants es treballa: 
 

o La responsabilitat ciutadana. 
o La integritat ecològica i mediambiental. 
o La justícia social i econòmica. 
Tots aquests grans blocs de valors estan ja descrits en la Carta de la Terra, que 
plasma els principis bàsics, ètics i valors en què es fonamenta la sostenibilitat. Es 
pot consultar la Carta de la Terra en la següent pàgina web (última entrada a dia 5 
de març de 2012 a les 21:00 h)  
http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/Lea-la-Carta.html. 

 
Però també cal anomenar els valors generals que es treballen amb els grups 
cooperatius, que poden ser: 

o La valoració de la interdependència positiva, l’ajuda i la motivació pel bé comú. 
o Fomenta la responsabilitat individual, l’esforç, l’autonomia personal i la 

creativitat. 
o Afavoreix la interacció cara a cara, fomentant les relacions i el contacte socials. 
o Desenvolupament d’habilitats socials i interpersonals, tolerància, saber escoltar, 

empatia, respecte, sentiment de pertinença a un grup. 
o Permet treballar els aspectes organitzatius personals i dins del grup per assolir 

objectius, i la coherència. 
 

http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/Lea-la-Carta.html
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ANNEX 2. SOLUCIONS DE LA FITXA D’ACTIVITATS DE LA SORTIDA 

PER PRIMER D’ESO 
 

 
 
 



Data:________________ 

Grup:________________ 

Noms dels membres del grup: 

El teu nom: ____________________________ 

Altres membres del grup:_______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Organització i temporització: 

Activitats 1, 2, 3, 4 i 6: En grup, durant la visita a la 
Deixalleria i planta de transvasament de Terrassa.  
1 hora. 

Activitat 5, ampliació i síntesi:  Individual. A casa. - 

ACTIVITAT 1  (En grup. 10 minuts) 

a) Feu-vos una fotografia de grup on es vegi el residu que hagi portat cadascú. Imprimiu la 
imatge i enganxeu-la en l’espai superior. 

b) Expliqueu què porteu, i en quin contenidor/espai anirà (p.ex. Ampolla d’aigua (plàstics)): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(Imprimiu i enganxeu la fotografia aquí) 

1 Visita a la Deixalleria i Planta de Transvasament de Terrassa. 1er d’ESO 4 

ACTIVITAT 6  (En grup. 10 minuts) 

Segons la sessió de classe prèvia, i el que has aprés a la deixalleria, relaciona cada residu amb la 
destinació que li correspon: 

ACTIVITAT DE SÍNTESI  (Individual. A casa) 

Contesta, de manera breu: 

Què és el que has aprés en aquesta visita?_______________________________________________________ 

Què creus que s’hauria d’explicar millor?________________________________________________________ 

ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ  (Individual. A casa) 

Visita la següent pàgina web i juga al “Joc del reciclatge”. Intenta endreçar 
les habitacions de la casa, llençant allò que no serveixi o sigui brossa per al 
seu reciclat i/o reutilització. 

            http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html  

Anota aquí la teva                                   
puntuació 

Visita a la Deixalleria i Planta de Transvasament de Terrassa. 1er d’ESO 

En encertar, et donaran dades i consells sobre les 3R (Reduir, Reutilitzar i 
Reciclar). Mentre juguis, fixat be i complerta les següents afirmacions: 

• 100 kg de residu orgànic o de menjar es poden transformar en 30 kg de compost 

• 40 ampolles de plàstic, o bé 40 brics de llet, es poden reciclar fent un folre polar 

• 80 llaunes de refresc o aliment es poden convertir en una llanta de bicicleta 

• 8 capses de cereals es poden reciclar fent un llibre 

• 1 ampolla de vidre es reciclarà fent 3 pots de vidre 

• L’oli de gira-sol es pot transformar en biodiesel 

• Els electrodomèstics i aparells informàtics/elèctrics es poden reciclar per fer peces per automòbils 

http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html


2 

ACTIVITAT 2  (En grup. 15 minuts) 

Encercla la resposta correcta. Pots consultar al personal de la deixalleria per contestar. 

ACTIVITAT 4  (En grup. 15 minuts) 

Cerca i marca en la sopa de lletres els tipus de residus que recull el servei de la deixalleria mòbil. 

ACTIVITAT 5  (Individual. A casa) 

Els camions de la deixalleria mòbil paren en uns punts concrets a cada barri, i 
es marquen mitjançant uns pals informatius. T’has fixat algun cop en ells?  

Cerca prop de casa teva o de l’Escola el pal informatiu que et correspon i fes-li 
una fotografia. Enganxa-la aquí i omple les dades següents: 

 

 

 

ALERTA!! No es poden abandonar residus en el punt de parada fora del dia i 
l’horari establert. Has de portar el DNI, ja que enregistren les dades del 
dipositant i el residu que diposita. 

ACTIVITATS de la DEIXALLERIA MÒBIL 

És un servei gratuït de recollida selectiva de residus municipals, i té com 
a objectiu complementar el servei de les deixalleries municipals 
apropant-se als ciutadans de Terrassa que per problemes de mobilitat 
o de disponibilitat de vehicle no poden anar a les deixalleries existents 
(Terrassa Neta, i Can Casanovas). El servei el porta l’empresa 
municipal ECO-EQUIP. 

• Aerosols 

• Bateries 

• Ferralla informàtica 

• Electrodomèstics 

• Fluorescents 

• Mòbils 

• Olis minerals 

• Olis vegetals 

• Pintures 

• Piles 

• Vidre pla 

• Radiografies 

• Àcids 

• Vidre d’ampolles 

• Tòners 

Visita a la Deixalleria i Planta de Transvasament de Terrassa. 1er d’ESO 3 

Nom i nombre de la parada: Plaça de Can Palet. 22 

Dies que passa el camió: 1er i 3er dissabte de mes 

Horari: de les11.45 a 12.15 hores 

(Imprimiu i 
enganxeu la 

fotografia aquí) 

Visita a la Deixalleria i Planta de Transvasament de Terrassa. 1er d’ESO 

i omple els buits del dibuix 
amb els camps corresponents: 

• Camió de recollida 
d’escombreries 

• Tolva de descàrrega 

• Compactador 

• Contenidor de transferència 
de gran capacitat 

• Camió amb contenidor 

1) Amb la recollida segregada aconseguim 
que els residus estiguin... 

a) Classificats per colors i mides 
b) Separats en origen 
c) Discriminats per la pudor 
d) Separats per barris 

5) Per tal de garantir el màxim reciclatge, cal 
que el paper es llenci al contenidor blau... 

a) En paquets lligats 
b) Tallat a trossets iguals 
c) Amb el plàstic 
d) Sencer i sense arrugues 

2) Cal dipositar al contenidor verd les 
ampolles i els envasos de vidre... 

a) Sempre trencats 
b) Sense els taps 
c) En bosses de plàstic 
d) Plens de líquid 

6) Quin d’aquets residus no hem de llençar 
mai al contenidor groc? 

a) Bolígrafs 
b) Paper d’alumini 
c) Brics 
d) Polietilè blanc 

3) Quin d’aquests residus no és reutilitzable? 
a) Calçat 
b) Roba 
c) Ampolles de cava 
d) Residus sanitaris 

7) Dels materials admesos en una deixalleria, 
quins són els classificats com a inerts? 

a) Plàstics i llaunes 
b) Ferros i metalls 
c) Terres i runes 
d) Mobles i trastos 

4) Quin d’aquests residus s’ha de llençar al 
contenidor de resta? 

a) Cartolines negres 
b) Bolquers 
c) Restes de fruita 
d) Plantes 

8) La recollida segregada de la matèria 
orgànica permet generar... 

a) Adob 
b) Refresc 
c) Sabó 
d) Formatge 

ACTIVITAT 3  (En grup. 10 minuts) 

Explica cóm funciona una planta de transferència: 

Els camions de recollida d’escombraries arriben a Terrassa Neta. Un cop pesats, entren en les instal·lacions i 
es dirigeixen a la zona de descàrrega. La zona de descàrrega són dues tolves cada una amb una fosa 
compactadora. Els camions aboquen els residus a la tolva i mitjançant la placa hidràulica els residus es 
compacten i s’introdueixen en contenidors tancats. Finalment, aquests contenidors es portaran a l’abocador 
de Coll Cardús mitjançant camions. 

T S R E N O T X J E S U H I S E O A R X

Z F H K N E F Y C R L U S M L Z P Q W U

V P E Z C S D O I Q O I C E A C B R Q J

O A D R R Q B J P N S R C O T U A Y X U

F Y D P R B G W I R O T B I E P Q H D O

L Q S A Z A E U A X R M Z W G R P R P S

U O B C R T L Q D O E U V H E A F V I E

O K U P K E A L D Y A D G E V O D G N I

R T X E T R U O A Z X B P R S P S A T F

E Y S S F I M O B I L S W G I F I X U A

S R F O I E U Z A M N G T M L Q E T R R

C B S X S S V K J E A F U T O C S T E G

E Z E T D R F X R V T H O Q O Q D A S O

N D I H T W E A Y H S X T R F D Y Y V I

T C U C P B H U A N E E P T M Q A A Q D

S L A R E N I M S I L O X S E A L O K A

O E E Y D P X O E T I U P Q P D T U Z R

C K I N J V I D R E P L A S X M R I Q I

H U O P E A I D N B R E U A K N E D C E

V I D R E D A M P O L L E S Y S D I C A

Camió de recollida 
d’escombreries 

Tolva de 
descàrrega 

Compactador 
Contenidor de 

transferència de 
gran capacitat 

Camió amb 
contenidor 
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ANNEX 3. SOLUCIONS DE LA FITXA D’ACTIVITATS DE LA SORTIDA 

PER SEGON D’ESO 
 

 
 
 



ACTIVITAT 1  (En grup. 10 minuts) 

a) Escolliu la màquina que més us hagi agradat als membres del grup, i feu-vos una fotografia 
de grup amb la màquina de fons. Imprimiu la imatge i enganxeu-la en l’espai superior. 

b) Responeu les següents qüestions: 

-Cóm es diu aquesta màquina? _____________________________________________________________ 

-Quin procés tèxtil realitza? _________________________________________________________________ 

(Imprimiu i enganxeu la fotografia aquí) 

1 Visita al CDMT de Terrassa. 2on d’ESO 4 Visita al CDMT de Terrassa. 2on d’ESO 

ACTIVITAT 6  (Individual. A casa) 

Cerca a casa un tros de teixit que no faci cap servei, i analitza’l tal i com has aprés a fer en el 
museu: 

Prepara un full mida A5 (la meitat d’un full mida A4), i enganxa-hi una mostra de la roba que has 
triat. 

Després, intenta concretar en el full (tens una mostra a la dreta): 

a) Tipus de fibra que conté el teixit (natural, artificial, sintètic). 

b) Tipus de lligament del teixit (plana, sarja, setí). 

c) Acabat que se li ha donat al teixit (en el propi teler, tint, decoloració, estampació...). 

d) Ús que tenia el teixit de la mostra. 

Totes les fitxes seran exposades als murals de la classe. 

ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ  (Voluntària. Individual. A casa) 
Procés Màquina Fotografia Descripció de la funció 

Batuar 

 

S’encarrega de separar i d’esponjar els flocs de llana 
provinents del sorteig. A més elimina les restes vegetals i 

les pedretes que puguin portar els flocs. 

Preparació 
de la llana 

Obridora 

 

S’encarrega d’obrir i d’esponjar els flocs de llana que ja 
han passat pel procés de rentat. 

Carda obridora 

 

Inicia el procés de la filatura a partir de fibres curtes o 
assortiment. Rep la llana rentada i confecciona un vel o 

napa en el qual les fibres de llana queden estirades i 
entrellaçades entre elles formant un llençol. 

Pentinadora 

 

Té per objectiu aconseguir una metxes amb fibres 
llargues, eliminant les fibres de mida curta. 

Filatura 

Contínua de filar 

 

Rep les bobines de les metxeres i amb la combinació de 
dos moviments, un d’estiratge i un de torsió, 

aconsegueix aprimar la metxa i convertir-la en un fil 
prim i resistent. 

Tissatge Teler Jacquard 

 

La calada dels fils de l’ordit s’organitza amb un sistema 
de targetes perforades que determinen la posició de 
cada un dels fils. Aquest sistema juntament amb la 

combinació dels colors dels fils de l’ordit i de la trama 
permet formar dibuixos en el mateix procés de confecció 

del teixit. 

Acabat La barca de tint 

 

És la màquina on es procecedeix a tintar els teixits i les 
madeixes de fil. 

 

ACTIVITAT DE SÍNTESI  (Individual. A casa) 

Contesta, de manera breu: 

Què és el que has aprés en aquesta visita?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Què creus que s’hauria d’explicar millor?________________________________________________________ 

Data:________________ 

Grup:________________ 

Temporització: 

Activitats 1 a 5: En grup, durant la visita a la Sala 
d’Exposicions de Màquines Tèxtils.  55 min. 

Activitat 6, ampliació i síntesi:  Individual. A casa. - 

Noms dels membres del grup: 

El teu nom: ____________________________ 

Altres membres del grup:_______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 



3 Visita al CDMT de Terrassa. 2on d’ESO 2 Visita al CDMT de Terrassa. 2on d’ESO 

ACTIVITAT 3  (En grup. 10 minuts) 

Numera els processos que apareixen a continuació i ordena’ls en la línia del temps inferior.  

ACTIVITAT 2  (En grup. 15 minuts) 

Completa el següent mapa mental sobre els diferents materials tèxtils. Pots consultar els panells 
interactius que hi ha a la Sala d’Exposicions de Màquines Tèxtils.  

ACTIVITAT 4  (En grup. 10 minuts) 

Relaciona cada imatge amb el tipus de lligament bàsic que representa i amb la descripció de la 
forma en que es lliguen els fils. 

Cada fil de l’ordit evoluciona de manera alternada 
per damunt de més d’una trama o bé per sota de 
més d’una trama. Els demés fils han de fer la mateixa 
evolució que el primer però correguda més d’una 
passada amunt o avall. També rep del nom de ras. 

És el lligat més senzill. Cada fil de l’ordit evoluciona de 
manera alternada per damunt i per sota de les 
successives trames individuals. Els fils parells 
evolucionen fent oposició als fils senar. Rep també el 
nom de taferà i tela. 

Cada fil de l’ordit evoluciona de manera alternada 
per damunt de més d’una trama o bé per sota de 
més d’una trama. Els demés fils han de fer la mateixa 
evolució que el primer però correguda una passada 
amunt o avall. 

PLANA 

SARJA 

SETÍ 

ACTIVITAT 5  (En grup. 10 minuts) 

Encercla la resposta correcta: 

 

 

2) El procés tèxtil en el qual es transformen 
els fils en teixits (calada, punt, no teixit) 
s’anomena: 

a) Filatura 

b) Teixidura/Tissatge 

c) Acabat 

1) El procés tèxtil en el qual es transformen 
les fibres (naturals, artificials o sintètiques) 
en fils, s’anomena: 

a) Filatura 

b) Teixidura/Tissatge 

c) Acabat 

4) Com s’anomena                                         
aquesta màquina                                               
tèxtil? 

a) Teler 

b) Carda 

c) Contínua de filar 

3) El procés tèxtil en el qual es decoren els 
teixits mitjançant tintura, estampació o en 
el mateix telar s’anomena: 

a) Filatura 

b) Teixidura/Tissatge 

c) Acabat 

5) Com s’anomena                                         
aquesta màquina                                               
tèxtil? 

a) Teler 

b) Carda 

c) Contínua de filar 

6) Com s’anomena                                         
aquesta màquina                                               
tèxtil? 

a) Teler 

b) Carda 

c) Contínua de filar 

1 2 3 4 5 6 

2 3 1 6 4 5 

Les  fibres de 
llana es 

transformen 
en fils 

La llana és en 
sacs, 

directament de 
l’esquilada 

La llana es 
classifica, 

s’esponja i es 
neteja 

La tela es 
tenyeix, o 

s’emfeltra i es 
repassa 

La tela és a 
punt per a la 

confecció 

Els fils 
s’entrellacen 
per formar el 

teixit 
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ANNEX 4. SOLUCIONS DE LA FITXA D’ACTIVITATS DE LA SORTIDA 

PER TERCER D’ESO 
 

 
 
 



Data:________________ 

Grup:________________ 

Temporització: 

Activitats 1,2,4,5: En grup, durant la visita al Parc 
de Vallparadís.  2 hores i 40 min. 

Activitat 3, ampliacions 1 i 2, i síntesi:  Individual. A 
casa. - 

ACTIVITAT 1  (En grup. 10 minuts) 

a) Feu-vos una foto de grup amb el pont que heu construït (un cop feta l’activitat 2). 

b) Responeu les següents qüestions: 

-Quina tipologia de pont és (atirantat, amb menor llum, de cantell)? _________________________ 

-Quines millores podríeu afegir per fer més resistent el vostre pont? ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(Imprimiu i enganxeu la fotografia aquí) 

1 Visita al Parc de Vallparadís de Terrassa. 3er d’ESO 4 

ACTIVITAT 5  (En grup. 1 hora) 

Omple la taula següent, analitzant els ponts que vas trobant al llarg del Parc de Vallparadís. 

ACTIVITAT DE SÍNTESI  (Individual. A casa) 

Contesta, de manera breu: 

Què és el que has aprés en aquesta visita?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Què creus que s’hauria d’explicar millor?________________________________________________________ 

Noms dels membres del grup: 

El teu nom: ____________________________ 

Altres membres del grup:_______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Visita al Parc de Vallparadís de Terrassa. 3er d’ESO 

ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ 2 (Individual. A casa) 

Llegeix el resum de la Memòria Constructiva del Projecte de la Passarel·la de Sant Pere, i contesta: 

http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf  

a) Quins eren els condicionants del projecte? Respecte al Parc i els seus arbres, 
verificar el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, la concepció mixta de la passarel·la i 
la baixa qualitat del terreny en les seves capes superficials. 

b) Quin element estructural té, que no pots veure a simple vista? Els cordons de 
pretesar (el tauler de la passarel·la és a base de peses prefabricades pretesades). 

c) Quants diners van costar les obres? 781.203,50 €. (129.981.326 antigues pessetes) 

Nº Fotografia i nom Materials, tipologia, característiques,  
elements estructurals... 

Marca en el mapa la situació 

1 

  
Passarel·la de Sant Pere 

Passarel·la (pas de vianants). 
Estructura lleugera a base de plaques 
de formigó prefabricades pretesades. 

Sense pilars intermitjos. Acabat de 
formigó sobre tauler. Baranes 
artístiques en acer inoxidable. 
Comunica centres culturals. 

2 

  
Pont de l’Avinguda Jacquard 

Pont viaducte (pas de vianants i de 
vehicles) sobre l’Avinguda Jacquard. 

Estructura massissa de pedra i formigó, 
en arcs sota tauler, amb 6 pilars 

intermitjos més estreps. Superfície del 
tauler asfaltada i pavimentada. 

Baranes artístiques en acer inoxidable. 

3 

  
Pont del Cementiri Vell 

Pont viaducte (pas de vianants i de 
vehicles). Els estreps són de formigó i 

pedra, i reblert de terres. El tauler està 
format per bigues prefabricades 

pretesades, acabat asfaltat i 
pavimentat i baranes d’acer 

inoxidable. Els estreps són rocòdroms. 

4 

  
Passarel·la de la Font de’n 

Secarranda 

Passarel·la (pas de vianants). 
Estructura lleugera d’acer amb arcs 

sota tauler. Pilars intermitjos i nucli de 
comunicació vertical per ascensor. 

Acabat del tauler amb fusta. Disposa 
de baranes en acer inoxidable. 

 
 

1 

2 

3 

4 

http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf
http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf
http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf


3 2 

ACTIVITAT 2  (En grup. 1 hora i 15 min) 

Quan el professor us indiqui, comença el CONCURS DE PONTS!!! Disposes només dels següents 
materials i elements per dissenyar un pont de llum mínima 2 metres:   

ACTIVITAT 4  (En grup. 15 minuts) 

Visita al Parc de Vallparadís de Terrassa. 3er d’ESO Visita al Parc de Vallparadís de Terrassa. 3er d’ESO 

Fil de cuina Agulles de costura Canyes de plàstic Fulls Dues cadires d’alumini d’una terrassa de bar 

El disseny del pont és lliure, però intenteu raonar la forma del pont i 
els elements estructurals que haurà de tenir per a ser prou resistent, 
en base a la teoria donada a classe. 

 

 

 

 
 

En acabar, es provarà la resistència de tots els ponts posant-hi 
botelles d’aigua i llaunes de refresc fins la fallida. 

Finalment, es proclamarà el pont guanyador! Mans a l’obra, només 
teniu 45 minuts per acabar-lo! 

Tinguis en compte aspectes com: nusos, extrems i zona mitja del 
pont, resistència dels materials que col·loqueu i com els col·loqueu, 
distància a cobrir, plataforma per poder col·locar pes damunt, 
tensors... 

Recorda també les formes de disminuir la fletxa del pont en funció 
del disseny: 

Esforç de 

COMPRESSIÓ 

Esforç de 

TRACCIÓ Esforç de 

FLEXIÓ 

Esforç de 

TALLANT 

Esforç de 

VINCLAMENT 

Esforç de 

TORSIÓ 

Catenària 

Pilar 

Tirant 
o 

tensor 

Torre 

Tauler 

ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ 1  (Individual. A casa) 

Visualitza el vídeo en el següent link, i esbrina: 

http://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag  

a) Quin fenomen estàs veient? La ressonància 

b) Explica en què consisteix:  La ressonància mecànica és un fenomen 
que es produeixe quan un cos capaç de vibrar és sotmès a l’acció 
d’una força periòdica el període de vibració de la qual coincideix 
amb el període de vibració característic d’aquest cos.  

ACTIVITAT 3  (Individual. A casa) 

Algunes solucions podrien ser (entre moltes altres). Es poden trobar tutorials de solucions en la web: 

http://www.projuegos.com/juegos/cargo/solu_cargo.php  

No hi ha una solució única. Guanya el que més nota tingui en mitjana de la coavaluació. 

Així, el cos vibra, augmentant de forma progressiva l’amplitud del moviment. Aquest efecte pot ser 
destructiu en alguns materials rígids. El cas del pont de Tacoma és un clàssic exemple d’errors 
d’enginyeria i de la importància que tenen tant l’aerodinàmica com els efectes produïts en 
construccions. En aquest cas, el vent va ser el que va provocar la caiguda del pont. 

Però també el mètode de construcció utilitzat en el pont va influir en l’incident. La utilització de 
bigues d’acer formant una estructura de sustentació horitzontal tancada i massissa oposava 
resistència al vent, creant corrents i turbulències d’aire per sobre i per baix de l’estructura, fent-lo 
vibrar. 

Nivell 2: 

Nivell 1: 

Nivell 3: 

Nivell 4: 

http://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag
http://www.projuegos.com/juegos/cargo/solu_cargo.php
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ANNEX 5. SOLUCIONS DE LA FITXA D’ACTIVITATS DE LA SORTIDA 

PER QUART D’ESO 
 

 
 
 



MERCATEC                          MERCATEC                          MERCATEC                          MERCATEC                          
vallvallvallvallèèèèssss

Data:________________

Grup:________________

ACTIVITAT 1  (En grup. 10 minuts)

a) Escolliu l’invent, autòmat o màquina que més us hagi agradat als membres del grup, i feu-vos 
una fotografia de grup amb allò de fons. Imprimiu la imatge i enganxeu-la en l’espai superior.

b) Responeu les següents qüestions:

-Què és aquest invent/autòmat/màquina? ___________________________________________________

-Quina funció realitza? ______________________________________________________________________

(Imprimiu i enganxeu la fotografia aquí)

1Visita al MERCATECvallès de Terrassa. 4rt d’ESO4

ACTIVITAT 8  (Individual. A casa)

Endreça les fases característiques de tot procés tecnològic en el croquis.

a) Test

b) Recerca, generació d’idees, selecció

c) Avaluació

ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ (Voluntària. Individual)

Quins projectes ha presentat la teva Escola/Institut, i en quin curs?

Telecadira (2on ESO), Air Hockey (2on d’ESO), Vaixell de Pesca (2on d’ESO), Quadre (2on d’ESO), 
Bosses (2on d’ESO) i Rellotge (2on d’ESO).

Parla amb algun company de la teva Escola/Institut que hagi presentat un projecte al 
MERCATECvallès i descriu:

a) Com va tenir la idea?_______________________________________________________________________

b) Invent i funció que desenvolupa l’invent:_____________________________________________________

c) Amb quins materials està fet?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

d) Com funciona?______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

e) Introduiries alguna millora? Quina?___________________________________________________________

Noms dels membres del grup:

El teu nom: ____________________________

Altres membres del grup:_______________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Temporització:
Activitats 1 i ampliació: En grup i individual, durant la        
visita a les exposicions de projectes.  25 min.

Activitats 2, 3, 4 i 5: En grup, després de la visita als 
autòmats programables i la física de l'atmosfera. 35 min.

Activitats 6 i 7: En grup, durant la visita als invents. 25 min.

Activitat 8 i síntesi:  Individual. A casa. -

Visita al MERCATECvallès de Terrassa. 4rt d’ESO

ACTIVITAT DE SÍNTESI  (Individual. A casa)

Contesta, de manera breu:

Què és el que has aprés en aquesta visita?_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Què creus que s’hauria d’explicar millor?________________________________________________________

d

b

f

e

a

c

d) Requeriment

e) Realització

f) Planificació de l’acció. Projecte

Creus que és necessari seguir aquesta metodologia per la resolució de 
problemes? Per què? Sí, ja que establir un mètode concret i generalista 
ajuda a l’anàlisi de qualsevol projecte o a resoldre problemes seguint 
un procés lògic.

És aplicable a altres àmbits fóra de la tecnologia? Per què?

Sí, ja que es pot aplicar a qualsevol matèria o problema en la vida 
quotidiana. Són els passos lògics que, de manera conscient o inconscient 
es fan servir per resoldre els problemes, més fàcils o més complexos.



32

ACTIVITAT 4  (En grup. 10 minuts)

Per què no cau l’aigua continguda en un got, si hi posem una cartolina 
sobre i girem el got? Al col·locar el got boca avall actuen sobre el paper 
dues forces (depreciant el propi pes del paper): 1. El pes de l’aigua en el 
got empeny cap avall. 2. La pressió atmosfèrica que actua sobre la 
superfície del paper empeny el paper cap avall. La força corresponent a 
la pressió atmosfèrica és superior i el paper queda enganxat al vas.

ACTIVITAT 2  (En grup. 5 minuts)

Aquí tens un autòmat mecànic dels més senzills. Quan s’apropa al 
cantell de la taula, automàticament gira i no cau mai. Sabries 
explicar com passa això?

En donar corda a l’autòmat, aquest circula en línea recta gràcies a les 
tres rodes en triangle de que disposa a la base (al davant 1, i 2 en la 
part posterior). Quan està en el cantell d’una taula, l’autòmat 
comença a caure, i llavors entra en contacte amb la taula una roda 
una mica més enfonsada que les demés, posada transversalment al

ACTIVITAT 5  (En grup. 10 minuts)

S’expliquen diversos experiments sobre la pressió de l’aigua i el gas (aire). L’experiment de la regla i 
el paper de diari és realment interessant.

ACTIVITAT 7  (En grup. 10 minuts)

No et sembla molt curiós el funcionament d’aquesta maleta? 
Sabries dir què porta dins, i per què funciona així?

Porta un giroscopi. És un invent que disposa d’un disc de gir, que al 
entrar en rotació, s’oposa a que el seu eix de rotació canviï, ja que 
està dins d’un moviment angular. La força de rotació se li dóna 
elèctricament en aquest cas. Si s’inicia el moviment en un sentit, el 
giroscopi contrarestarà qualsevol moviment que intenti que el seu 
eix de rotació canviï.

Visita al MERCATECvallès de Terrassa. 4rt d’ESOVisita al MERCATECvallès de Terrassa. 4rt d’ESO

MÀGIA, IL·LUSIONISME I AUTÒMATS

La màgia sempre ha fascinat tothom. Us imagineu personatges-màquina que ens facin cinc trucs 
diferents de menys a més complexitat cada vegada? Ja és prou increïble com ens enganyen els 
il·lusionistes però, accepteu el repte d'esbrinar com us enganyarien cinc autòmats-mags? Creieu que 
un autòmat mecànic, amb la tecnologia de finals del segle XIX, només a base d'engranatges, pot 
acabar per fer-vos perdre la paciència? 

moviment d’avenç, que també gira. Així, força el gir de l’autòmat, evitant que caigui.

ACTIVITAT 3  (En grup. 10 minuts)

Aquest és un dels mags de l’exposició. És capaç d’endevinar quina de les sis 
cartes que has triat del mostrari en introduir-la en l’expositor. No és 
màgia, és tecnologia. Sabries explicar com funciona?

Cada una de les cartes del mostrari té associat un dels 6 motorets que hi 
ha sota l’autòmat. En inserir una de les cartes en l’expositor, les ranures 
inferiors activen exactament el motor que té associat, accionant el sistema 
mecànic que fa pujar la carta específica. D’aquesta forma, el mag mai 
s’equivoca.

FÍSICA DE L’ATMOSFERA EN EXPERIMENTS LOW COST

Perquè es forma un núvol? Què ha de passar per què aquest provoqui pluja? Quin és el major dany 
que causen els huracans? Perquè es mou l’aire? Què és, i com es formen els parhelis i les corones solars? 
Aquestes són algunes de les preguntes que es responen en base a lleis físiques en aquest taller.

ELS INVENTS QUE HAN CANVIAT LA HISTÒRIA

Es tracta d’una mostra d’una trentena de maquetes s’han anat elaborant al llarg de 20 anys i «sense 
la intenció d’exposar-les, sinó com a hobby»; s’hi poden veure tota una sèrie de reproduccions fidels, a 
petita escala, d’invents que han configurat la vida dels éssers humans al llarg de la història: Des de la 
ràdio a l’ariet hidràulic passant pel zoòtrop, la màquina de vapor, el parallamps, la televisió o el 
magnetòfon.

Sabries explicar per què quan posem un paper de diari sobre 
la regla ens serà impossible aixecar el paper de la taula?

Perquè sobre el paper actua una pressió molt gran d’aire, 
mentre que si traiem l’aire sota el paper, allà la pressió
disminueix molt,. Per tant, la pressió gran actua sobre el 
paper cap a la pressió menor, comprimint taula i la regla. La 
pressió de l’aire (101300 hPa pels m2 de paper fan una gran 
força). 

Prova a realitzar l’experiment a casa. Què és imprescindible per a que l’experiment funcioni be?

Perquè? Que el paper de diari no estigui molt arrugat i sigui fàcilment aplanable, ja que 
d’aquesta manera no es formen bosses d’aire dins que contrarresten la columna d’aire sobre el 
paper, que l’alleugereixen i l’impedeixen baixar.

Prova a fer-ho a casa. Què és indispensable per a que l’experiment funcioni? Que es mulli una mica 
el contacte del vas amb el paper. Ja que el paper roman pegat al cantell del got per la tensió
superficial de la capa d’aigua que està atrapada entre el cantell de la copa i el paper. Si el cantell 
de la copa està sec, la carta no s’enganxa.

ACTIVITAT 6  (En grup. 15 minuts)

Omple els buits de la taula següent:

Invent Any Inventor  Invent Any Inventor 
El motor 
Stirling 

1816 
Robert 
Stirling 

 
Generador 
electrostàtic 

1890 
William 

Thomson 
Font 

d’Heró 
Segle I 

Heró 
d’Alexandria 

 
Gravadora 

de so 
1898 

Valdemar 
Poulsen 

Parallamp 1752 
Benjamin 
Franklin 

 Ràdio 1885 
Heinrich 

Hertz 
 



 

Màster en Formació del Professorat d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d’Idiomes. 
Especialitat: Tecnologia 

 
 

Estudi i selecció de sortides escolars curriculars en l’Àrea de Tecnologia 
ANNEXES 
 

Pàgina 24 

 

ANNEX 6. PROPOSTES DE SORTIDES PER A BATXILLERAT 
 

6.1. NORMATIVA 
 
Pel que fa a la normativa que regula el currículum de Batxillerat, és el Decret 142/2008, de 15 
de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, 
de 29.7.2008)

1
. 

 
 
Els blocs de continguts que trobem estructurats per nivells són els següents: 
 

 1r Batxillerat: 
o El procés i la producció industrial. 
o Materials. 
o Sistemes energètics. 
o Màquines i sistemes. 
o Processos de fabricació. 

 2n Batxillerat: 
o Materials. 
o Màquines tèrmiques i elèctriques. 
o Oleohidràulica i electropneumàtica. 
o Sistemes automàtics. 
o Control i programació de sistemes automàtics. 

 
 

6.2. SORTIDES PROPOSADES I ADEQUACIÓ CURRICULAR 
 
Les sortides que es proposen, sense desenvolupar-se, són: 
 

Curs Sortida escolar Contextualització curricular 

1er 
Batxillerat 

Central de Cicle 
Combinat del Besòs 

- Sistemes energètics 
Caracterització de l'obtenció, la generació i la 
transformació de les principals fonts d'energia. 
Enumeració de les centrals productores d'energia. 
Apreciació de l'impacte mediambiental. 
Descripció del transport d'energia i de les xarxes de 
distribució. 

Sincrotó ALBA 
(Cerdanyola Vallès) 

Central tèrmica ST 
Adrià 

Parc Eòlic Serra de 
Rubió II 

2on 
Batxillerat 

Taller d’Electrònica 
UB 

- Sistemes automàtics 
Caracterització de la tecnologia de control. 
Identificació dels elements que componen un sistema 
de control: transductors, captadors, actuadors, 
controladors, generadors de consigna, comparadors i 
altres elements auxiliars. 

Cosmocaixa: 
Tecnorevolució. L’era 
de les tecnologies 
convergents 

 
Entre moltes d’altres que poden resultar igualment vàlides, a falta d’un desenvolupament i 
estudi profunds. 
 

                                                           

1
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. DOGC. Consulta de document. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d9
2b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d
48ca42a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D507489%26mode%3Dsingle%26searchId%3
D599753%26language%3Dca_ES%26languageFitxa%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.c
achetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken 
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ANNEX 7. AGRAÏMENTS 
 
 
Agraeixo tota la paciència, dedicació i interès que m’ha prestat el meu director del Treball Final 
de Màster i professor, en Jordi Regalés Barta. 
 
En general, a tots els professors del Màster, dels què he aprés moltíssim (i dels que voldria 
aprendre encara més). M’han fet gaudir molt d’aquest any. Els porto al cor. 
 
Als meus companys del Màster. Ens hem fet grans i ens hem divertit junts. Ha estat un any 
inoblidable. 
 
Als meus pares i germans, per la confiança que sempre han dipositat en mi. 
 
I per últim, i el més important, a la meva parella, per tots els ànims i pel suport incondicional. Per 
sempre estar allà i creure en mi. Sense ell, tot això no hagués estat possible. 
 
Aquí poso un punt i final al Màster; un punt i seguit al futur. 
 
 

A tots vosaltres, moltes gràcies. 
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