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1. INTRODUCCIÓ, ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 

1.1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Treball Final de Màster, titulat “Estudi i selecció de sortides escolars curriculars en l’Àrea 
de Tecnologia”, pretén d’una banda ser un recull de sortides escolars adaptades a currículum 
per als diferents cursos d’ESO. Per l’altra banda, estudiar l’adequació pedagògica de les 
sortides escolars com a recurs dins del currículum, avantatges, inconvenients, finalitats, 
planificació i contextualització. 
 
El treball consta de l’estudi i desenvolupament de quatre sortides escolars (una per cada curs 
d’ESO). Cada sortida està estretament relacionada amb el currículum de cada curs i amb les 
competències bàsiques que s’han d’assolir. Els criteris que més han pesat en la selecció de les 
sortides han estat el compliment de la normativa curricular, les possibilitats d’aprenentatge 
deductiu o inductiu, la innovació en la metodologia aplicada, la contextualització en un entorn 
immediat proper, la possibilitat d’inclusió d’activitats d’interacció amb el lloc i costos baixos. 
 
En primer lloc, i un cop definits els objectius a assolir en funció dels principis pedagògics que es 
volien mantenir, vaig realitzar una cerca exhaustiva dels recursos propers a l’Escola/Institut pel 
qual contextualitzava les sortides a triar. Excloses les sortides del TFM de referència (consultar 
apartat 1.2. Antecedents), vaig llistar les activitats que tenien possibilitats per ser seleccionades 
en base als criteris. Després, depenent dels recursos disponibles o les idees d’activitats que 
tenia, vaig triar una sortida per curs d’ESO en base a la versatilitat de la sortida. 
 
Finalment, i per tal de validar-les, vaig realitzar jo mateixa cada una de les visites i em vaig 
entrevistar amb el personal responsable. Confirmada la idoneïtat de cada activitat, vaig 
començar la consulta i recopilació d’informació, i vaig dissenyar les activitats de les fitxes, 
finalitzant amb el desenvolupament i estudi complert de la visita, com a material pel docent. 
 
Per a les sortides plantejades s’inclou en tots els cassos la fitxa d’activitats per l’alumne (amb 
activitats generals, de reforç i ampliació) i la temporització i documentació de les sortides, 
abans, durant i després de la sortida (en alguns cassos amb el disseny de sessions prèvies amb 
metodologies cooperatives abans de la sortida, en altres cassos amb pàgines web consultables 
per al millor enteniment de la sortida, i en altres cassos amb material docent complementari 
amb idees de com ampliar o reforçar més els continguts de les sortides). 
 
L’estudi i desenvolupament de cada sortida disposa de la seva bibliografia destinada al docent i 
un altra específica destinada a l’alumnat. 
 
 

1.2. ANTECEDENTS 
 
La idea de base del Treball Final de Màster sorgeix d’un TFM en l’especialitat de Tecnologia 
anterior, realitzat el curs 2010, i titulat “Programa d’activitats extraescolars curriculars de l’Àrea 
de Tecnologia”

1
, per l’alumne Delfín Álvarez Blanco. 

 
D’alguna manera s’ha intentat conservar l’estructura del document (apartats), però s’han inclòs 
d’una banda les fitxes d’activitats dels alumnes dins de la pròpia Memòria del TFM, a fi de que 
siguin avaluables; i d’altra banda s’ha inclòs una primera part del treball dedicada a l’estudi de 
l’adequació pedagògica i planificació general d’una sortida escolar. 
 
Tot i que el seu recull centra les activitats a espais i llocs propers a la ciutat de Barcelona, 
s’inclou en el treball anterior una sortida idònia pel present treball per l’Àrea de Tecnologia a 
Terrassa (MNACTEC

2
). Com que la finalitat del present treball era ampliar el ja existent, a fi 

                                                           

1
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. UPCommons. http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/10886 

2
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. MNACTEC. http://www.mnactec.cat/ 

http://www.mnactec.cat/
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/10886
http://www.mnactec.cat/
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d’obtenir un recull exhaustiu, ampliat i que es pot completar any rere any, no s’ha utilitzat en el 
el recurs que representa aquesta sortida escolar. 
 
El present treball, doncs, complementa i amplia l’anterior, donant un marc de referència general 
en l’estudi de sortides escolars. 
 
 

1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Cal dir que inicialment es volia estudiar i desenvolupar una sortida per curs d’ESO (1er, 2on, 3er 
i 4rt) i una sortida per curs de Batxillerat (1er i 2on). De manera consensuada amb el Director 
del TFM, finalment s’ha decidit suprimir l’estudi i desenvolupament de les sortides de Batxillerat; 
substituint-les per un estudi general sobre l’adequació i planificació de les sortides escolars, de 
manera que tot i que no queden desenvolupades, es disposa aquí d’una “guia” per a l’estudi i 
desenvolupament de qualsevol sortida escolar. 
 
De totes maneres, les sortides desenvolupades en aquest treball (cobreixen els cursos de 1er, 
2on, 3er i 4rt d’ESO) són variades i aporten cada una coses que no tenen les demés (espai 
obert o tancat, combinat amb visites autònomes o guiades). Altres visites que es puguin 
proposar es poden catalogar en algun dels camps anteriors, però no aporten singularitats en sí 
diferents a les exposades amb les visites que sí s’han desenvolupat. Això ha comportat un 
estudi i selecció de les visites d’ESO més pormenoritzat; i un desenvolupament més exhaustiu 
de les sortides exposades. 
 
D’altra banda, l’extensió màxima del TFM marcada ha estat un element restrictiu, per la qual 
cosa s’ha hagut de retallar en el contingut plantejat inicialment; però de manera que el treball 
quedés un tot complert, coherent i autosuficient. De totes maneres, s’ha inclòs en el document 
Annexes > Annex 6, una petita taula on es relacionen algunes sortides pensades per als dos 
nivells de Batxillerat, i l’adequació curricular que podrien tenir, però que no s’han estudiat ni 
desenvolupat per veure’n la idoneïtat real en la línia que es busca en aquest TFM. 
 
Tots els demés objectius definits en la proposta de TFM s’han vist assolits en el treball 
presentat. 
 
 

2. DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
 
No és nou que les sortides escolars són un recurs fonamental en l’àrea curricular de Tecnologia, 
ja no només com a complement dels coneixements adquirits en aula, sinó com a recurs 
pedagògic ad extra amb l’objectiu de facilitar a l’alumne copsar l’aplicació pràctica dels 
aprenentatges teòrics, d’una manera contextualitzada, i que poden assimilar dins de les seves 
estructures cognitives amb més facilitat. 
 
Tot i ser un recurs molt estudiat, i també molt valorat pels docents, la meva experiència com a 
docent en pràctiques durant el Practicum no demostrava la solidesa i importància de les 
mateixes. Vaig poder assistir amb el centre a una de les sortides que en aquest TFM proposo 
(Mercatec Vallès). Els docents a càrrec no tenien un document escrit on es concretessin els 
objectius, les competències a treballar, els criteris d’avaluació i les activitats complementàries a 
realitzar. És a dir, mancava l’estudi que permetés la sortida esdevenir realment un recurs 
d’aprenentatge i que fos realment profitós pels alumnes. 
 
Aquest fet em va provocar inquietud pel tema. Volia explorar la capacitació que podia tenir en 
preparar sortides escolars i les dificultats reals que em podia trobar com a docent en preparar 
un estudi així, com a preparació pel futur per la meva tasca docent. 
 
Així va sorgir la idea de realitzar aquest Treball Final de Màster, recolzat pel meu Director del 
TFM. El treball consta de dues parts principals: d’una banda, fer un recull de sortides escolars 
adaptades a currículum per als diferents cursos d’ESO. Per l’altra banda, estudiar l’adequació 
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pedagògica de les sortides escolars com a recurs dins del currículum, avantatges, 
inconvenients, finalitats, planificació i contextualització. 
 
 

3. ADEQUACIÓ PEDAGÒGICA DE LES SORTIDES ESCOLARS 
 

3.1. QUÈ S’ENTÉN PER SORTIDA ESCOLAR? 
 
S’entén per sortida (o també, visita o excursió) escolar el recorregut amb finalitats 
d’aprenentatge que els estudiants realitzen baix l’orientació del docent, de guies especials, o 
d’ambdós figures; a un lloc seleccionat prèviament. 
 
Les sortides estan fonamentades en l’experimentació social, que sosté que tota experiència 
vivencial s’integra més fàcilment i amb menys esforç que la teoria. Es tracta d’una metodologia 
activa d’ensenyament – aprenentatge. 
 
Les sortides escolars es poden entendre com una metodologia activa per l’aprenentatge, ja que 
són un conjunt d’etapes que es planifiquen d’acord a les necessitats dels estudiants als quals 
són dirigides per desenvolupar les seves capacitats i actituds, enfront al seu entorn immediat. 
 
 

3.2. BASES PSICOPEDAGÒGIQUES DE LES SORTIDES 
 
Partint d’una concepció piagetiana que considera que el subjecte aprèn quan un coneixement 
nou s’integra en els esquemes de coneixement que ja posseeix, modificant-lo, podem dir que 
les sortides permeten i afavoreixen la integració de coneixements i la modificació d’esquemes. 
 
L’enfocament constructivista dóna una explicació de cóm es construeix el pensament humà 
mitjançant l’aprenentatge: és el mateix subjecte qui amb la manipulació activa del seu entorn, és 
a dir, pels intercanvis directes amb la realitat, desenvolupen la seva intel·ligència. Les 
manipulacions en sí impliquen processos de raonament. 
 
Per lògica, una experiència de sortida afavorirà el desenvolupament del pensament, ja que 
suposa rebre informació, contacte directe amb la realitat, i investigació (manipulació actuació 
sobre el medi). 
 
Qualsevol sortida suposa canvis en els alumnes, en la seva atenció, en la seva capacitat 
receptiva, en el seu llenguatge, en la seva motivació. Però, a més, facilita que l’alumne integri 
informacions noves als seus esquemes, que es plantegi dubtes, que els resolgui, que 
descobreixi objectes que abans no havien estat captats, etc. 
 
Observar i descobrir directament el medi és més significatiu que si s’explica o ho observen a 
partir d’imatges o vídeos. 
 
Totalment connectat a aquesta idea està el principi de significativitat. És evident que per a que 
hi hagi una verdadera integració i modificació d’esquemes (assimilació i acomodació en termes 
de la teoria cognitiva de Jean Piaget

3
), és necessari que els alumnes puguin establir relacions 

significatives entre els coneixements nous i els que ja té. Mitjançant les sortides podem 
aconseguir que aquestes relacions s’estableixin, ja que aquestes experiències els motiven, 
permeten el joc i l’expansió, apropar-se al seu entorn, descobrir i satisfer els seus interessos, 

                                                           

3
 [...L’assimilació de Piaget es refereix a la manera en què un organisme s’enfronta a un estímul de 

l’entorn en termes d’organització actual, mentre que l’acomodació de Piaget implica una modificació de 
l’organització actual, en resposta a les demandes del medi. Mitjançant l’assimilació i l’acomodació anem 
reestructurant cognitivament el nostre aprenentatge al llarg del desenvolupament...]. Consulta web. 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379 

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379
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les seves necessitats. Per aquesta raó, és de màxima importància considerar les propostes dels 
alumnes; i el professor haurà de veure’n l’adequació des del punt de vista educatiu. 
 
No seria lògic portar a terme una sortida que per comoditat o per interès de l’adult no suposi 
interès ningun pels alumnes, és a dir, que no signifiqui res per a ells. Per això, farem referència 
al plantejament que Ausubel fa de l’aprenentatge significatiu

4
: “...l’aprenentatge significatiu és un 

procés pel qual es relaciona nova informació amb algun aspecte ja existent en l’estructura 
cognitiva d’un individu, i que sigui rellevant pel material que s’intenta aprendre...”. És a dir, un 
dels eixos principals del procés d’aprenentatge és la relació de l’alumne amb la nova informació, 
però aquesta haurà de ser significativa. 
 
És molt important, doncs, triar les sortides en funció de l’adequació pedagògica i significativa 
que pugui tenir, sempre des d’un punt de vista educatiu i dins d’un context curricular. 
 
 

4. FINALITAT, AVANTATGES I INCONVENIENTS 
 

4.1. FINALITAT DE LES SORTIDES ESCOLARS 
 
En termes generals, les sortides escolars: 
 

 Proporcionen informació i experiències directes de fets o situacions que difícilment 
poden ser portats a l’aula o al laboratori, inclús si s’utilitzen mitjans audiovisuals 
moderns. En aquest sentit, permet als alumnes rebre impressions sensorials que mai 
podrien experimentar en l’Escola/Institut; la sortida els posa en contacte amb la realitat 
mateixa. Quan la teoria és vivencial, es milloren les competències. 

 Enriqueixen i complementen el contingut dels plans i programes d’estudi dels centres. 
 Serveixen per preparar un tema o unitat didàctica que es desenvoluparà després de la 

sortida i respecte al qual es desitja que l’estudiant estigui adequadament informat i 
motivat (enfocament deductiu). 

 Serveixen per ampliar, reforçar o cercar l’aplicació dels continguts tractats prèviament a 
classe (enfocament inductiu). 

En qualsevol d’aquests dos casos, es pretén relacionar la teoria amb la pràctica, 
ja sigui mostrant primer la realitat (enfocament deductiu), o be tractant els 
aspectes conceptuals a posteriori (enfocament inductiu). 

 Ajuden a exercitar l’observació i la reflexió crítica dels estudiants. 
 Faciliten la comprensió que tenen els estudiants del seu entorn i del món (històric, 

geogràfic, estètic, tècnic, etc.). 
 Enforteixen les relacions dels alumnes entre sí, i les del grup amb el professor. 
 Proporcionen exemples de planificació i preparació en les que pot participar tot el grup 

(planificació participativa). 
 Canvien la rutina escolar, i oxigenen l’alumnat; incrementant la motivació. 
 Permeten al professor observar als estudiants dins d’un altre context i analitzar la 

resposta que se’n deriva; per replantejar les estratègies didàctiques que atenguin a la 
diversitat en l’aula. 

 
 

4.2. AVANTATGES DE LES SORTIDES ESCOLARS 
 
Qualsevol professor està convençut de que part de l’ensenyament s’ha de realitzar fóra de 
l’Escola/Institut, el que exigeix traslladar-se a llocs i situacions de la vida real. 

                                                           

4
 [...Requisits per l’Aprenentatge Significatiu...]: L’alumne ha de manifestar una disposició per relacionar 

substancial i no arbitràriament el nou material amb la seva estructura cognoscitiva, com que el material 
que s’aprèn és potencialment significatiu per a ell, és a dir, relacionable amb la seva estructura de 
coneixement sobre una base no arbitrària...]. Consulta web. Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Això, proporciona, entre d’altres, les següents avantatges: 
 

 Dona realisme a l’ensenyament. 
 Minimitza el caràcter abstracte dels conceptes, principis, idees, etc. Aquests poden ser 

en sí mateixos freds i poc transcendentals. 
 Proporciona informació i experiències de primera mà sobre fets, situacions i processos 

que són complexos de tractar en un aula. 
 Mostra les relacions naturals que es donen entre els diferents elements d’una situació. 
 Motiva als estudiants des del moment en que se’ls notifica que realitzaran una visita i 

pot mantenir viu el seu interès tant al llarg del recorregut com posteriorment. 
 Propicia l’assoliment d’aprenentatges duradors i transferibles, és a dir, que faciliten la 

transferència. 
 Estimula actituds de cooperació entre estudiants. 
 Proposa als estudiants una forma d’aprenentatge que poden utilitzar en la seva vida 

diària, que els permet enriquir el seu coneixement de l’entorn i atendre els seus propis 
interessos. 

 Dóna l’oportunitat de realitzar una planificació participativa de les activitats que implica. 
 En ocasions, està molt més a l’abast i és menys costós que altres mètodes o mitjans, en 

especial si els llocs que es van a visitar són de fàcil accés. 
 
 

4.3. DESAVANTATGES DE LES SORTIDES ESCOLARS 
 

 Exigeix major temps per la seva planificació, coordinació i realització del que es 
requereix per altres mètodes, i sens dubte, que per una sessió ordinària. 

 Implica usualment un cost, a càrrec dels estudiants o de la institució, per cobrir les 
despeses de transport i d’entrada al lloc que es va a visitar. 

 Requereix, en el medi escolar, de l’obtenció de permisos, tant les autoritats educatives, 
com dels pares dels estudiants. 

 Implica, per als encarregats de realitzar-la, la responsabilitat de la seguretat personal 
dels estudiants, en especial quan es visiten tallers o fàbriques que puguin representar 
situacions insegures. 

 Necessita, per a la visita en sí mateixa, vàries hores o la jornada escolar sencera, la 
qual cosa implica alterar, en certa mesura, els horaris lectius de classe establerts; i 
cancel·lar altres activitats per realitzar la sortida. 

 Exigeix, en ocasions, la presència de varis guies, de tal forma que els estudiants rebin 
les informacions i orientacions pertinents. Aquest requisit es torna indispensable quan 
les condicions de visibilitat, audibilitat i circulació pel lloc visitat fan necessària la 
formació de varis subgrups. 

 
NOTA: Ara bé, si es comparen les avantatges que dóna aquest mètode amb els seus 
inconvenients, segurament s’obtindrà un balanç positiu. Tot i això, quan s’utilitzi la visita, 
s’hauran d’eliminar les desavantatges que s’han senyalat. 
 
 

5. PLANIFICACIÓ DE LES SORTIDES ESCOLARS 
 

5.1. PREPARACIÓ DE LES SORTIDES ESCOLARS 
 
Aquest mètode exigeix una sèrie de preparatius que es relacionen amb el coneixement ple del 
lloc que es visitarà, amb tràmits administratius, amb l’anàlisi dels aspectes didàctics, amb el 
grup d’alumnes i amb la coordinació de les activitats. 
 
Davant tot, és necessari que el docent conegui a fons el lloc que serà visitats: 
 

 Horaris, que seran establerts amb anterioritat amb tots els participants. 
 Cost de les entrades, descomptes a grups i a institucions educatives. 
 Condicions en que s’ha de recórrer el lloc. 
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 Facilitats que s’ofereixen (guies especialitzades, projeccions, discussió amb grups, 
possibilitat de gravar, prendre fotografies, etc.) i restriccions (temps límits per visita, 
problemes de visibilitat, de soroll, etc). 

 Tràmits de sol·licitud de la visita o de reserva de dates i de determinades localitats. 
 Temps requerit per efectuar el recorregut i selecció d’àrees o llocs específics per visitar. 
 Mitjans de transport, temps de trasllat i possible cost. 

 
Recavar meticulosament tota aquesta informació o aquella que es requereixi segons el lloc, 
permetrà prendre acertadament decisions i planejar amb oportunitat els aspectes necessaris, tot 
i que en principi s’ha de determinar-se si la visita és possible. S’ha de calcular el temps de 
manera que es pugui cobrir. 
 
També s’ha de tenir molt en compte el que la normativa vigent regula al respecte de les sortides 
escolars (consultar apartat 6.4. Normativa). 
 
 

5.2. ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS 
 
S’han de tenir en compte qüestions com: 
 

 Aprovació del consell escolar (i inclusió de la sortida dins la programació anual de 
l’assignatura, consultar apartat 6.4. Normativa); i autorització dels directius escolars. 

 Petició dirigida a la institució, dependència, empresa, etc. que es visitarà. 
 Sol·licitud de permís de pares o tutors dels estudiants, en la qual s’especifiquen les 

condicions. 
 Petició o tràmit de lloguer de transport. 

 
Si existeixen formats o procediments establerts dins del planell educatiu, s’hauran de respectar. 
També s’han de cuidar que els tràmits es realitzin en les dates oportunes per a que la visita no 
tingui cap contratemps. 
 
El professor ha de revisar amb els seus estudiants tots aquells aspectes que permetin a cada 
un d’ells entendre què es farà, quan, i com, de manera que les seves expectatives respecte la 
visita siguin clares i que a la vegada, facin els seus propis preparatius. No s’ha de perdre de 
vista la seva relació amb el programa ni deixar de senyalar amb tota precisió els objectius que 
es persegueixen. Els estudiants han de comprendre el que s’espera d’ells i la manera en que ho 
faran; així com que la visita conclou un cop s’analitza tota la informació recollida en el 
recorregut. 
 
De conformitat amb la temàtica que es cobreix, en ocasions és necessari proporcionar 
informació per mitjà d’altres tècniques didàctiques o sol·licitar als alumnes que realitzin lectures. 
En qualsevol dels casos convé verificar el nivell de comprensió assolit pel grup. 
 
Finalment, l’encarregat de la visita es farà responsable de la coordinació i el control de tots els 
aspectes que implica la tècnica en la fase preparatòria: tràmits, reserves, sol·licituds, 
pagaments, etc. Convé fer una llista o diagrama de les diferents activitats d’aquest tipus, i 
anotar paulatinament l’avenç de cadascuna d’elles. 
 
Sense una adequada preparació, no existeix cap garantia de que la sortida sigui fructífera. Per 
altra banda, si els preparatius es realitzen a consciència i fan possible l’assoliment dels 
objectius, es facilitaran en el futur les visites d’altres grups i recolliran valuoses experiències que 
milloraran el mètode. 
 
 

5.3. CONTINGUTS CONCEPTUALS ABANS DE REALITZAR LES SORTIDES 
ESCOLARS 

 
Per a que s’efectuï més eficientment el desenvolupament de les sortides escolars, és necessari 
que el docent instrueixi als estudiants amb aspectes didàctics com són conceptes, definicions i 
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un marc teòric d’acord a la realitat on es realitzarà la sortida, amb els continguts diversificats del 
programa curricular, per un estudi o comprensió òptims dels estudiants durant les sortides 
escolars. 
 
 

5.4. DESENVOLUPAMENT DE LES SORTIDES ESCOLARS 
 
La realització de la sortida suposa la consideració de tres etapes: trasllat, recorregut i anàlisi de 
l’experiència. 
 

5.4.1. El trasllat 
 
En la primera etapa, es coordinen els últims detalls relatius al trasllat, es reuneix al grup, i si es 
creu convenient, se li proporcionen les indicacions finals sobre els objectius, les restriccions, les 
normes que han de seguir, etc. i finalment es realitza el viatge al lloc establert. Aquesta etapa 
només implica prestar atenció a la temporització d’activitats, de manera que s’arribi puntualment 
al lloc de la visita i controlar al grup en algunes ocasions, cosa que dependrà de l’edat dels 
estudiants. Si el trasllat s’efectua a peu per tractar-se d’un lloc proper, convé extremar la 
vigilància sobretot si són grups grans. De la mateixa forma, el trasllat de tornada a 
l’Escola/Institut. 
 

5.4.2. El recorregut 
 
La segona etapa del recorregut representa posar en contacte al grup amb les experiències 
directes que s’han previst. En ella, els docents poden encarregar-se, entre d’altres coses, de les 
següents qüestions: 
 

 Organitzar l’entrada en el lloc que es visita o senyalar, en cas de que aquest sigui obert 
i no requereixi tràmit formal d’ingrés, que s’inicia el recorregut. 

 Integrar diferents subgrups en cas que s’hagi planejat així, i els diferents guies estiguin 
disponibles. 

 Coordinar amb el guia o els guies locals, els desplaçaments dels estudiants, les 
normes, el temps disponible, etc. 

 Vigilar que les normes establertes en el lloc que es visita siguin respectades. 
 Assegurar-se de que els alumnes compleixin amb el previst en la planificació de la 

sortida (anotar observacions, formular preguntes, prendre fotografies, resoldre activitats 
específiques, etc.). 

 Prendre nota dels aspectes que puguin servir per l’anàlisi de l’experiència. 
 Controlar el temps del recorregut i, si és possible, fer els ajustaments necessaris per a 

evitar grans enrederaments. 
 Agrair, quan sigui necessari, les atencions que es tenen de part dels guies i la institució, 

dependència, o altres llocs visitats. 
 Verificar que el grup estigui complert. 

 
Aquesta etapa de la visita exigeix dels docents la seva capacitat d’organització, la seva 
maduresa emocional i el seu tacte. Malgrat la necessitat de mantenir ben controlats els diferents 
aspectes de la sortida, el professor ha d’esforçar-se per a que l’experiència sigui grata i estigui 
lliure de friccions i de tensions. 
 
Els estudiants obtindran una experiència més complerta de la visita en la mesura en que capten 
que aquesta ha estat ben organitzada i que el professor es desenvolupa en ella amb naturalitat. 
 

5.4.3. Anàlisi de l’experiència 
 
La tercera etapa consisteix en l’anàlisi de l’experiència, que té com a propòsit donar coherència 
a la informació recavada, integrar els coneixements i permetre l’assoliment dels objectius 
d’aprenentatge. Sense aquesta fase seria difícil que la totalitat dels alumnes aprofités 
adequadament la sortida, tot i que el recorregut hagi estat ben organitzat i conduit. 
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L’anàlisi de l’experiència que es realitza depèn de la quantitat d’informació que es va donar o 
que va recavar el grup, així com del pla de la visita que estipulava el que els alumnes havien de 
fer. 
 
En conseqüència, entre les activitats d’aquesta fase es poden incloure, entre d’altres, les 
següents: 
 

 Comentar les impressions del grup sobre el recorregut i el treball dels estudiants, 
felicitar-los si s’estima pertinent i formular recomanacions per futures visites. 

 Proporcionar un marc de referència dins del qual adquireixin significat les dades que es 
van recavar. 

 Analitzar una per una les qüestions plantejades en la guia de la sortida. 
 Abordar els resultats obtinguts, ja sigui mitjançant la discussió o utilitzant alguna altra 

tècnica com: cercles, panells, taules redones, etc. 
 Cercar l’aplicació de les informacions recavades a situacions o problemes específics. 
 Dirigir l’elaboració de monografies o informes sobre la visita realitzada. 

 
Un bon anàlisi dels resultats permet obtenir profit del recorregut i posa en comú els punts de 
vista dels estudiants. El docent haurà de dirigir adequadament les seves preguntes per a que el 
grup aporti els seus plantejaments. 
 
Aquesta fase haurà de realitzar-se en la classe o al dia següent en que es va fer el recorregut, 
per evitar que decaigui el interès i s’oblidi la informació. 
 
 

6. CONTEXTUALITZACIÓ 
 

6.1. ENTORN 
 
Segons el desenvolupament de l’apartat 3. Adequació pedagògica de les sortides escolars, 
l’estudi i selecció de les sortides que es desenvoluparan en el treball (apartat 8. 
Desenvolupament de les sortides seleccionades), no pot ser arbitrari; és a dir, ha d’estar lligat a 
un entorn immediat, i dins dels coneixements previs i interessos que puguin tenir els alumnes, 
en la mesura del possible. 
 
És a dir, la contextualització i l’entorn han de ser criteris essencials en la selecció de les sortides 
escolars. Per això, he pres de referència l’Escola/Institut on he realitzat el Practicum del Màster, 
ja que amb el present treball intento donar solució als objectius de la proposta inicial fixats per 
aquest Treball Final de Màster. 
 
L’Escola/Institut de referència es troba situat en el barri “Centre” en el municipi de Terrassa 
(Vallès Occidental. Barcelona). Actualment, Terrassa disposa de 213.697 habitants

5
. Les 

primeres notícies de l'actual Terrassa provenen de l'època dels romans, que fundaren la ciutat 
d’Ègara vora el Torrent de Vallparadís, tot i que per allà també s'hi han trobat algunes restes 
paleolítiques

6
. 

 
Però el que més ha transcendit i es coneix de la ciutat de Terrassa és el seu passat tèxtil, ja que 
va ser una de les ciutats on la Revolució Industrial va tenir major incidència. Encara avui es 
conserva un gran nombre de fàbriques i indústries dedicades al sector tèxtil (la majoria 
abandonades, o rehabilitades com a museus, edificis d’interès cultural o vivendes). 
 

                                                           

5
 Padró municipal a 2011. Font Institut d’Estadística de Catalunya. Última visita 13/06/2012 a 10:00. 

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V3=863&V4=435&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CT
X=B&V1=08279&VOK=Confirmar 
6
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://ca.wikipedia.org/wiki/Terrassa 

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V3=863&V4=435&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B&V1=08279&VOK=Confirmar
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V3=863&V4=435&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B&V1=08279&VOK=Confirmar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terrassa
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Per a la selecció de sortides es tindran en compte aquests espais que lliguen l’alumnat a 
l’entorn més proper, com pot ser el Torrent de Vallparadís i el Museu Tèxtil. 
 
 

6.2. TIPOLOGIA DE L’ALUMNAT 
 
Un altre aspecte a considerar és el tipus d’alumnat a qui va adreçat el material. Tot i que les 
sortides proposades i les activitats dissenyades estan adaptades a una gran diversitat 
d’alumnes, ja que són multi nivell, cada sortida s’ha d’adaptar a les necessitats d’alumnat 
existent. 
 
Durant l’estada en l’Escola/Institut, s’aprecia que la tipologia d’alumnat que hi assisteix pertany 
a classe social mitjana - alta. Principalment alumnes nascuts a Catalunya de llengua materna 
catalana. L’idioma en què es comunica l’alumnat fora de classe principalment és el català. 
 
Tot i això, molts alumnes d’ESO (que són els que vaig poder observar) evidencien 
desarrelament a l’entorn i la seva ciutat; i mostren poc interès o coneixement de la mateixa. La 
contextualització en l’entorn immediat serà un criteri per la tria de les sortides desenvolupades 
en aquest treball: es seleccionaran prioritàriament sortides properes al centre o lligades a 
l’entorn, amb l’objectiu de que connectin amb la seva ciutat mitjançant el coneixement o 
descobriment de llocs i serveis que no coneixien abans. 
 
 

6.3. ELS GRUPS CLASSE 
 
L’Escola/Institut de referència té 582 alumnes matriculats en nivells d’ESO, repartits en quatre 
línies al llarg dels cursos (140 alumnes a primer d’ESO, 153 alumnes a segon d’ESO, 147 
alumnes a tercer d’ESO i 142 alumnes a quart d’ESO). Els grups classe tenen una mitjana de 
25 alumnes aproximadament. 
 
El nombre d’alumnes de cada grup classe és un condicionant important també en la selecció de 
sortides escolar, ja que els llocs a visitar han de poder assumir el servei per a tots els alumnes. 
Com a criteri, es seleccionaran sortides que puguin incloure la visita a tot un grup classe alhora, 
tot i que en alguns casos el grup s’haurà de dividir en subgrups i fer les activitats en paral·lel. 
 
 

6.4. NORMATIVA 
 
És important tenir present la normativa vigent al respecte de les sortides. La normativa serà 
també un condicionant per a la planificació d’una sortida escolar, i a la qual sempre ens hem 
d’adreçar. 
 
La normativa vigent aplicable en les activitats escolars que es fan fora del centre són (per 
Instituts o per Escoles, respectivament): 
 

 Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i 
el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012.

7
 

 Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i 
el funcionament dels centres de titularitat privada d’educació secundària per al curs 
2011-2012

8
. 

L’apartat de referència a les sortides escolars és el 19.4. Activitats fora del recinte del centre. 
 

                                                           

7
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. Departament d’Ensenyament. Descàrrega de document. 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/Instruccions 
8
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. Departament d’Ensenyament. Descàrrega de document. 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/Instruccions 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/Instruccions
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/Instruccions
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Les dos resolucions tenen una estructura similar, expressant en alguns casos exactament el 
mateix; tot i que hi ha aspectes que sí es regulen de cara als centres públics; i dels que no es fa 
referència en els centres de titularitat privada. En altres casos, la normativa per a centres de 
titularitat privada és més generalista i menys restrictiva. 
 

 Centres públics d’educació secundària 
Centres de titularitat 
privada d’educació 

secundària 

Programació 

La programació de les activitats que s’hagin de fer fora del recinte escolar o que pel seu 
caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’ha d’incloure en la programació 
general anual del centre o s’ha de preveure amb prou antelació i ser aprovada pel consell 
escolar. En el marc d’aquesta programació, les activitats específiques les ha d’autoritzar el 
director o directora del centre. 
 
Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu d’alumnes, 
i hi hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre haurà d’organitzar 
l’atenció educativa d’aquests alumnes. 

Horari 

L’horari de les d’activitats programades i aprovades pel consell 
escolar respectarà l’horari setmanal general establert per als 
professors i tindrà per als professors la mateixa obligatorietat 
que l’horari habitual de treball. 

- 

Acompanyants 
en les sortides 

La relació màxima d’alumnes/professors o acompanyants per a 
les sortides és de 20/1 en l’ESO i de 25/1 en els ensenyaments 
post obligatoris. El consell escolar del centre, justificant-ho 
adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el 
canvi d’aquestes relacions màximes. Sense acord explícit i 
motivat del consell escolar, no es pot superar la relació 
establerta amb caràcter general. No es poden fer sortides amb 
menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser 
necessàriament professor o professora, llevat d’aquelles 
sortides en què el consell escolar determini altres condicions 
quant al nombre d’acompanyants, valorades les condicions de 
seguretat i els requeriments de protecció als alumnes. 
 
En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials, la 
relació alumnes/professors es conformarà a les seves 
característiques. 

No es poden fer sortides 
amb menys de dos 
acompanyants, un dels 
quals ha de ser 
necessàriament 
professor o professora, 
llevat d’aquelles sortides 
en què el consell escolar 
determini altres 
condicions. En el cas 
d’alumnes amb 
necessitats educatives 
especials, la relació 
alumnes/professors es 
conformarà a les seves 
característiques. 

Comunicació 
als serveis 
territorials 

Les activitats que impliquin variació en els espais habituals que afectin tot el centre s’han de 
comunicar prèviament als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci 
d’Educació. 

Autorització 
als alumnes 

Als alumnes menors d’edat que participin en activitats fora del centre, els caldrà 
l’autorització escrita dels seus pares, mares o tutors legals. Aquesta autorització pot ser 
anual sempre que es comuniquin prèviament les sortides a les famílies, d’acord amb el que 
estableixi el consell escolar. Per a aquelles sortides que impliquin pernoctar fora del domicili 
familiar caldrà una autorització específica. 

 
 

6.5. CONTEXTUALITZACIÓ CURRICULAR 
 
El currículum també és important per a la contextualització de les sortides escolars, i assegurar 
l’acompliment dels objectius d’aprenentatge mínims que marca la normativa curricular (consultar 
apartat 7.1. Sortides seleccionades per ser desenvolupades). La normativa que regula el 
currículum d’ESO, actualment vigent, és el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria (DOGC núm. 4915, 
29.6.2007)

9
. 

 

                                                           

9
 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%3D451704%26mode%3Dsingle%26searchId%3
D599276%26language%3Dca_ES%26languageFitxa%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.c
achetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D451704%26mode%3Dsingle%26searchId%3D599276%26language%3Dca_ES%26languageFitxa%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D451704%26mode%3Dsingle%26searchId%3D599276%26language%3Dca_ES%26languageFitxa%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D451704%26mode%3Dsingle%26searchId%3D599276%26language%3Dca_ES%26languageFitxa%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D451704%26mode%3Dsingle%26searchId%3D599276%26language%3Dca_ES%26languageFitxa%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D451704%26mode%3Dsingle%26searchId%3D599276%26language%3Dca_ES%26languageFitxa%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
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Els blocs de continguts que trobem estructurats per nivells són els següents: 
 

 1r d’ESO: 
o La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia. 
o Disseny i construcció d’objectes. 
o Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. 

 2n d’ESO: 
o Electricitat. 
o Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 
o L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. 

 3r d’ESO: 
o Màquines, mecanismes i estructures. 
o Els projectes tecnològics. 
o Les comunicacions. 

 4t ESO: 
o L’habitatge. 
o Electrònica, pneumàtica i hidràulica. 
o Control i automatització. 

 
 

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

7.1. SORTIDES SELECCIONADES PER SER DESENVOLUPADES 
 
Les sortides seleccionades, i que es desenvoluparan, són: 
 

Curs Sortida escolar Contextualització curricular 

1er 
ESO 

Deixalleria i 
Planta de 
Transvasament 
de Terrassa Neta 

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

2on 
ESO 

Centre de 
Documentació i 
Museu Tèxtil 

Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana 
- Reconeixement de la transformació industrial de les matèries 
primeres en productes elaborats i anàlisi d’un procés industrial 
proper. 
- Identificació de les tècniques utilitzades en els processos de 
transformació de productes elaborats. 

3er 
ESO 

Parc de 
Vallparadís 

Màquines, mecanismes i estructures 
- Caracterització dels diferents tipus d’esforços que pot patir un 
material mitjançant l’observació.  
- Anàlisi d’objectes quotidians i de construccions simples per tal 
d’analitzar-ne els seus elements estructurals i els esforços a les 
que estan sotmeses. 
- Utilització de simuladors per reproduir i entendre el 
funcionament, i determinar esforços i estabilitat d’estructures. 

4rt 
ESO 

Mercatec Vallès 

Electrònica, pneumàtica i hidràulica i Control i automatització 
- Caracterització d’aplicacions de l’electrònica a processos tècnics 
i aparells. 
- Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions i 
màquines. 
- Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura 
d’un robot. Elements mecànics i elèctrics necessaris pel seu 
moviment. 
- Valoració de la incidència de l’automatització en el 
desenvolupament tecnològic al llarg de la història. 

 
L’estudi de les sortides intenta adequar-se a tots els requeriments de planificació (consultar 
apartat 5. Planificació de les sortides escolars); contextualització (consultar apartat 6. 
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Contextualització), i sense oblidar el plantejament de les sortides des d’un punt de vista 
pedagògic (consultar apartat 3. Adequació pedagògica de les sortides). 
 
Finalment, els criteris que han pesat més, per ordre, són: 
 

 Compliment de la normativa curricular: totes les sortides ho compleixen. 
 Contextualització en un entorn immediat proper: totes les sortides són properes a 

l’Escola/Institut, i es pot anar a peu; o amb transport públic a càrrec d’institucions 
públiques. 

 Possibilitat d’Inclusió d’activitats d’interacció amb el lloc: totes les sortides tenen tallers o 
activitats en grup on aprenen fent (en la deixalleria, cada alumne llença en l’espai adient 
el residu que ha portat de casa; en el museu tèxtil, els alumnes realitzen mostraris físics 
amb mostres de teixits; en el Parc de Vallparadís, els alumnes creen ponts jugant; en el 
Mercatec Vallès, els alumnes interactuen amb els invents i experiments). 

 Cost baix o inexistent, tant per transport com per entrada: l’única sortida de les 
proposades que té un cost per alumne per a l’entrada és la del Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil, però les institucions públiques en subvencionen el 50%. 

 
A més s’ha intentat triar sortides on cada espai aportés coses diferents, és a dir, models de 
sortides diferents: 
 

 Visita a una empresa  Deixalleria i Planta de Transvasament: Espai obert, visita 
guiada. 

 Visita a un museu  Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Espai tancat, visita 
guiada. 

 Visita a instal·lacions accessibles  Parc de Vallparadís: Espai obert, visita autònoma. 
 Visita a una exposició de treballs escolars  MercatecVallès: Espai tancat, visita 

autònoma/guiada. 
 
L’estudi de cada una de les sortides s’estructura en dues parts: 
 
D’una banda, el material pel docent, que consta dels següents apartats desenvolupats: 
 

 Introducció 
 Fitxa tècnica 
 Objectius 
 Competències bàsiques 
 Continguts 
 Temporització 
 Activitats generals 
 Activitat de reforç 

 Activitat/s d’ampliació 
 Criteris d’avaluació 
 Avaluació de les activitats 
 Bibliografia complementària per al 

docent 
 Documents annexes: Solucions de 

les fitxes d’activitats de les sortides 
 Documents annexes: Sessió prèvia 

 
En general, s’ha definit que les sortides siguin un recurs de reforç dels continguts vistos a 
classe, i que es realitzi després de les unitats didàctiques que pertanyen a cada bloc relacionat 
en la taula anterior. Tot i així: 
 

 La sortida a la Deixalleria i Planta de Transvasament de Terrassa Neta, així com la 
sortida al MERCATECvallès també es poden fer servir de recurs introductori, o de 
desenvolupament del tema. 

 Les demés sortides (Parc de Vallparadís i Centre de Documentació i Museu Tèxtil), tal i 
com estan plantejades, necessiten de coneixements previs. 

 
D’altra banda, el material per l’alumnat consta de: 
 

 Bibliografia complementària per a 
l’estudiant 

 Fitxa d’activitats per l’alumne de la 
sortida 

 
Cal dir que la fitxa d’activitats està pensada per afavorir les relacions personals entre els 
alumnes, ja que la gran majoria d’activitats són plantejades per fer en grup (organitzats pel 
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professor, és una forma d’integració i atenció a la diversitat). Totes les fitxes segueixen una 
mateixa estructura. Les activitats que es realitzen durant la sortida estan temporitzades, 
mentre que les que es realitzen a casa no ho estan (no perquè no es pugui valorar, sinó per 
deixar espai a l’alumne): 
 

 “ACTIVITAT 1 (En grup. 10 minuts). Escolliu [...] i feu-vos una fotografia de grup. 
Imprimiu i enganxeu la imatge, i responeu les següents qüestions” 

Aquesta activitat serveix a mode de portada de la sortida. El fet que els alumnes 
enganxin una fotografia amb els seus companys els uneix com a grup, i 
identifica els membres que realitzen les activitats de grup. És un bon record de 
la sortida realitzada. A més, els fa triar el que ha estat més interessant, curiós o 
motiva més la seva atenció, esdevenint també un feedback valuós per al 
docent. 

 
 “ACTIVITAT DE SÍNTESI (Individual. A casa). Contesteu: Què és el que has aprés en 

aquesta visita? Què creus que s’hauria d’explicar millor? 
Aquesta activitat està pensada per servir de nexe entre l’alumne i el professor. 
Tot i que els feedbacks de les sessions d’aula posteriors d’anàlisi de les sortides 
que s’han realitzat són el millor moment per a que el professor extregui 
conclusions sobre l’aprenentatge dels alumnes, al realitzar aquesta activitat per 
escrit els alumnes repassen allò vist durant la sortida i fan un esforç de síntesi i 
d’autoconeixement, per extreure’n conclusions i identificar les mancances que 
han tingut. De cara al professor, aquest feedback serveix per estudiar 
l’adequació de la sortida per futures experiències. 

 
 ACTIVITATS GENERALS, REFORÇ I AMPLIACIÓ. 

S’han plantejat diverses activitats tant en grup com individuals, que impliquen 
cercar, visualitzar, omplir, analitzar, sintetitzar, jugar, esbrinar, descriure, 
identificar, classificar, relacionar, ordenar, reflexionar i fer. També utilitzar 
recursos web i multimèdia tipus joc i vídeos com a ampliació i/o reforç. Cal tenir 
en compte que aquestes activitats cal sempre adaptar-les en funció de les 
necessitats de cada grup, però que s’ha intentat posar-ne de diversos tipus i 
nivells, i amb parts molt específiques de la sortida i altres parts més genèriques. 

 

7.2. RESULTATS ESPERATS 
 
A més dels que es deriven de la finalitat i les avantatges de les sortides escolars (consultar 
apartats 4.1. Finalitat de les sortides escolars i 4.2. Avantatges de les sortides escolars), 
esperem, amb les sortides proposades els següents resultats o millores en els alumnes, entre 
d’altres que poden resultar específics: 
 

 Entendre millor l’entorn en el que es mouen i aprendre a valorar-lo. 
 Millorar l’atenció, la conducta, l’interès, motivació i estima per les aportacions de la 

tecnologia en la millora de la qualitat de vida de la nostra societat. 
 Millorar la capacitat de cerca i gestió de la informació mitjançant les TIC. 
 Valorar els processos tecnològics com a mètodes de resolució de problemes o 

necessitats de la humanitat. 
 Millorar la iniciativa i autonomia alhora de cercar solucions i relacionar conceptes amb 

experiències viscudes. 
 Millorar la comunicació lingüística i audiovisual mitjançant les activitats proposades. 
 Millorar la capacitat de treball en equip. 
 Gaudir de l’entorn social i físic com a espai d’aprenentatge. 
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8. DESENVOLUPAMENT DE LES SORTIDES SELECCIONADES 
 

8.1. SORTIDA ESCOLAR CURRICULAR PRIMER ESO 
 

DEIXALLERIA I PLANTA DE TRANSVASAMENT DE TERRASSA NETA 
 

 
 

8.1.1. Introducció 
 
La sortida a la Deixalleria i planta de Transvasament de Terrassa Neta

10
 està pensada per als 

alumnes de primer d’ESO, donat que allà podran veure una de les deixalleries (l’altra és Can 
Casanovas, gestionades ambdues per ECO-EQUIP

11
) on es realitza la revalorització dels 

residus procedents de la ciutat de Terrassa mitjançant la classificació i apilament dels mateixos.  
 
La sortida inclou activitats de reflexió sobre la necessitat de fer un ús responsable dels recursos, 
amb els inputs relacions amb l’estalvi (reduir), reutilització i reciclatge (3R’s), i aportar dades 
sobre la llarga vida dels residus des que com a ciutadans els llencem als contenidors de vorera. 
 
Dins les instal·lacions de Terrassa Neta (1994), hi trobem (a banda del CRT Vallès): 
 

- A visitar: La Deixalleria Municipal, que és una 
instal·lació de servei públic que actua com a centre 
de recepció i selecció de residus municipals per a la 
seva valorització. De forma preferent, la deixalleria 
es dedica a aquells residus municipals dels quals no 
s’efectua recollida selectiva a la via pública (mobles, 
vidres plans...) i a aquells que, atès que són 
matèries o substàncies perilloses o que n’incorporin, 
s’han de gestionar de forma específica 

(electrodomèstics, aparells informàtics, fluorescents, 
piles, pintures...), tot i que en la tria dels residus 
també destrien el vidre, el paper i el cartró i el plàstic. 

 
- A visitar: La Planta de Transvasament (o 

transferència), que és un centre de recollida i 
transferència de residus (tant municipals de caràcter 
domèstic com industrials assimilables als 
domèstics), que funciona com un centre 
d’optimització de recursos i reducció del volum dels 
residus, per al seu transport a l’abocador. Quan un 
vehicle arriba a la entrada és identificat i se li dóna 
la corresponent autorització de descàrrega, aquest 
es dirigeix a l’edifici de tolves per a fer l’abocament 
dels residus acceptats que seran compactats i 
dipositats en contenidors tancats per a ser 
transportats al punt de tractament adequat. 

 
També servirà per donar a conèixer als alumnes el servei de Deixalleria Mòbil, de relativa nova 
implantació, i que no és usual fer servir o conèixer, tot i la seva gran utilitat. Tot plegat lliga als 

                                                           

10
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://www.terrassaneta.cat/ 

11
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://www.ecoequip.cat/ 

Vista de la deixalleria 

Vista de la planta de 
transvasament 

http://www.terrassaneta.cat/
http://www.ecoequip.cat/
http://www.terrassaneta.cat/
http://www.ecoequip.cat/
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alumnes al seu entorn immediat, i porta a la reflexió sobre la manera de consumir els recursos i 
la seva revalorització (reduir, reutilitzar i reciclar). 
 

8.1.2. Fitxa tècnica 
 
Activitat adreçada a: Primer curs d’ESO. 
 
Lloc: Instal·lacions de Terrassa Neta. 

Adreça contacte visites: CDEA - Centre de Documentació i Educació Ambiental. Servei 
de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa. C/ Pantà, 30 3a planta; 
08221 Terrassa (Barcelona) 
Telèfon contacte visites: 937 397 000 
Adreça deixalleria: Carretera N-150, km 14,6; 08227 Terrassa (Barcelona) 
Telèfon deixalleria: 937 315 424 
Web de la deixalleria: http://www.ecoequip.cat/ 
NOTA IMPORTANT: Les dates per concertar la 
visita es concentren en el mes de setembre de 
cada any. 

 
Com anar: La deixalleria està a les afores de la ciutat, al 
costat de l’Hospital de Terrassa. És indispensable el 
transport rodat, però del qual se’n responsabilitza 
l’Ajuntament de Terrassa, que habilitarà un autobús 
específic per a l’anada i la tornada. 
 
Des del centre de Terrassa, cal anar per la ctra. N-150 en 
direcció Sabadell. Passat l’Hospital de Terrassa (a 
l’esquerra), en la primera rotonda girar a la dreta en la 
primera sortida. 
 
Grup màxim d’alumnes: 30 alumnes. Funcionaran com 
un sol grup. 
 
Cost per alumne: Tant la visita a la deixalleria, com el transport resulta gratuït. 
 
Horari de l’activitat: Dins l’horari de la Deixalleria Terrassa Neta.  

- Dilluns a dissabte, de 10:00 h. a 13:00 h i de 15:00 h. a 18:00 h. 
- Diumenges i festius, de 10:00 h. a 14:00 h. 

 
Durada: 2 hores. A continuació es presenten els horaris desglossats. 

- Per a la visita a la deixalleria: 1 hora. 
- Per a la visita a la planta de transferència: 30 minuts. 
- Per al trajecte (autobús, anada + tornada): 30 minuts. 

 
8.1.3. Objectius 

 
L’objectiu principal de les activitats és que coneguin un dels processos de la vida dels residus 
des de que l’usuari els llença als contenidors i fins que es valoritza en la deixalleria. A més, se’ls 
dona a conèixer diferents serveis de que disposen per a la gestió dels residus, de manera que 
sàpiguen en un futur utilitzar de la manera òptima els serveis que els ofereix la seva ciutat. 
 
En acabar l’activitat, els alumnes seran capaços de: 
 

[1] Ordenar i descriure els diferents processos que comporta la gestió d’un residu. 
[2] Classificar els materials en fraccions que es puguin reciclar i reutilitzar mitjançant 

serveis municipals específics de la seva ciutat. 
[3] Reflexionar sobre la quantitat de residus produïts diàriament i dels beneficis del 

reciclatge i la reutilització, així com la reducció del consum. 

http://www.ecoequip.cat/
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[4] Dissenyar estratègies, comportaments i hàbits que contemplin el possible estalvi, 
reutilització i/o reciclatge de materials o energia en el seu dia a dia. 

 
8.1.4. Competències bàsiques 

 
La visita a la Deixalleria i la Planta de Transvasament de Terrassa Neta, conjuntament amb les 
activitats proposades, ens permetrà treballar de manera més important les següents 
competències bàsiques pròpies de Tecnologies: 

a) Competència en el coneixement i interacció amb el món: Amb l’adquisició de 
coneixements sobre els processos de reciclatge i transformació de residus, tot veient 
la importància del reciclatge, la reutilització i la reducció del consum en la sostenibilitat 
del planeta, i amb els recursos existents dins la pròpia ciutat. 

b) Competència social i ciutadana: Integrant coneixements, habilitats i actituds per 
aplicar els coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i 
col·lectiu rigorós, tot prenent decisions sobre el seu estil de vida i la societat de 
consum. 

c) Tractament de la informació i competència digital: Adquirint destreses relatives als 
entorns multimèdia, amb activitats que requereixen la utilització de l’ordinador i 
Internet com a eina per complementar el coneixement. 

 
Respecte a les competències bàsiques transversals que es treballen tenim: 

d) Competència lingüística i comunicativa: Mitjançant l’adquisició de vocabulari específic, 
en els processos d’anàlisi, consens i comunicació de la informació; i també en la 
redacció d’informes tècnics. 

e) Competència d’aprendre a aprendre: Que li permetrà abordar la resolució de la fitxa 
de manera reflexiva, obtenint, analitzant i seleccionant la informació. 

f) Competència d’autonomia i iniciativa personal: Desenvolupant-se amb autonomia i 
iniciativa personal en la realització de les activitats individuals. 

 
8.1.5. Continguts 

 
Aquesta activitat respon a la necessitat de contingut del currículum de 1er d’ESO, i s’encabeix 
dins del primer trimestre (preferiblement en acabar les unitats didàctiques d’aquest bloc), en el 
bloc de “La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia”. Allà es tracten 
continguts com: 
 

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

En la visita a la Deixalleria i Planta de Transvasament de Terrassa Neta, veuran 
in situ el procés d’arribada dels residus a la planta i el procés de destriat que es 
realitza (pes dels camions, circulació fins les zones de contenidors i abocat). En 
la deixalleria veuran que es recullen també materials que no es gestionen en la 
via pública, com mobles o productes perillosos, i el destriat i valoració que se’n 
fa. Aquest és un servei tant per a particulars com per a comerciants i indústries 
(conjuntament amb el CRT Vallès). També tindran l’oportunitat de llençar el 
residu que porti cada alumne en l’espai habilitat, un cop feta la visita a la zona 
de la Deixalleria. 
 
La Planta de Transvasament aporta nous coneixements sobre l’optimització dels 
recursos logístics i la reducció dels volums de residus (tant domèstics com 
industrials). Es disposa de sistemes de recuperació, depuració i tractament 
d’aigües per abastir les necessitats per a neteja de les instal·lacions. 
 
Se’ls donarà a conèixer també el servei de la Deixalleria Mòbil. Tots aquest 
coneixements integren els continguts a tractar de les 3R’s (reducció, reutilització 
i reciclatge), forçant a la reflexió. 

 
8.1.6. Temporització 
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La temporització total de l’activitat, sumant la durada pròpia de la sortida (consultar apartat 
8.1.2. Fitxa tècnica. Durada) serà: 
 

Respons. Lloc Organitz. Temps Nº i activitat 

Professor 

Aula 
ordinària 

Grup 
classe 

1 hora i 
30 min 

1 

Sessió prèvia de les 3R’s en 
puzle de grups cooperatius 
(consultar la sessió preparada 
en el document Annexes > 
Annex 1). 
Entrega de la fitxa i presentació 
de l’activitat/sortida. 

Viatge 
Grup 

classe 
15 min 2 

Anada (en autobús habilitat) a la 
Deixalleria i Planta de 
Transferència de Terrassa Neta. 

Responsable 
visita CDMT 
(acompanyat 
pel professor) 

Deixalleria 
Grup 

classe 
35 min 3 

Visita als diversos espais de la 
deixalleria (Control d’entrada i 
bàscula per a vehicles. 
Identificació dels residus. 
Descàrrega. Destriat i 
classificació. Depuradora 
d’aigües de la deixalleria per a 
la recuperació i neteja dels 
espais). Resolució de l’activitat 
1 de la fitxa. 

Deixalleria 
En grups 

de 5 alum. 
25 min 4 

Pràctica: Cada grup d’alumnes 
soluciona les activitats 2 i 6 de 
la fitxa. 

Planta de 
transferència 

Grup 
classe 

20 min 5 

Visita als diversos espais de la 
Planta de Transferència (Zona 
de descàrrega i separació, 
control, compactació, 
contenidors...). 

Planta de 
transferència 

En grups 
de 5 alum. 

10 min 6 
Pràctica: Cada grup d’alumnes 
soluciona l’activitat 3 de la fitxa. 

Professor 

Viatge 
Grup 

classe 
15 min 7 

Tornada a l’Escola/Institut amb 
autobús habilitat. 

Aula 
ordinària 

Grup 
classe 

1 hora 15 

Es farà una posada final en 
comú de la sortida (el que més 
ha agradat, el que menys...) i 
s’entregarà la fitxa d’activitats. 

  TOTAL: 4 hores i 30 minuts 
 

8.1.7. Activitats generals 
 
Prèviament a la visita a la Deixalleria i Planta de Transvasament de Terrassa Neta, es donarà 
una fitxa a cada alumne i se’ls agruparà en grups de 5 alumnes. La resolució de la fitxa es 
realitzarà durant la sortida (llevat d’algunes activitats que els alumnes realitzaran a casa). 
Aquesta fitxa contindrà activitats (en grup i individuals) de les tres àrees a destacar de la visita: 
La deixalleria, la planta de transvasament i el servei de deixalleria mòbil. Donat que no se’ls 
dóna material didàctic durant la visita, s’ha preparat una fitxa tipus que es pot consultar en 
l’apartat 8.1.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida). 
 

8.1.8. Activitat de reforç 
 
S’inclou en la fitxa que s’entregarà a l’alumne una activitat de reforç. Aquesta activitat (activitat 
5) està pensada per tots tipus d’alumnat, és multi nivell, ja que tracta de que cada alumne 
(individualment) busqui en Internet (consultar apartat 8.1.13. Bibliografia complementària per a 
l’estudiant) la parada de la Deixalleria Mòbil més propera al seu domicili, o inclús de l’Escola, on 
s’ha d’adreçar, prenent iniciativa d’apropar-se i prendre una fotografia. És important que els 
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alumnes coneguin els serveis que els ofereix la seva pròpia ciutat, per a fer-ne un ús eficient i 
òptim. És un contingut útil pel futur, i que els connecta amb el medi, coneixent millor la seva 
ciutat i podent aportar coses. Els alumnes es poden recolzar entre ells per trobar noves 
parades. 
 

8.1.9. Activitat d’ampliació 
 
Per a l’activitat d’ampliació dels coneixements apressos, els alumnes que ho desitgin (a títol 
individual) podran contestar a l’activitat d’ampliació proposada en la fitxa per l’alumne (consultar 
el document Annexes > Annex 2) consultant la web anotada en la fitxa. Es tracta de la resolució 
d’un joc interactiu on han d’anar classificant els residus en els contenidors adequats, però a més 
tenir en compte la reutilització (segona mà, mercats, ONG’s...). Per saber que l’han realitzat, es 
proposa que omplir l’espai amb la puntuació obtinguda, i que completin unes frases amb 
comentaris que van apareixen al llarg del joc, i que no sabrien contestar correctament si no han 
jugat prèviament al joc prestant-hi atenció. 
 

8.1.10. Criteris d’avaluació 
 
Els criteris d’avaluació de les activitats són: 
 

[1] Identificar els tipus de residus (inerts, perillosos, no perillosos) i la via de gestió 
(contenidors al carrer, deixalleria mòbil, deixalleria). 

[2] Descriure el funcionament de la deixalleria i de la planta de transvasament, tot 
indicant les parts o elements més importants. 

[3] Classificar els residus segons les seves característiques, tot valorant la reducció i la 
reutilització com a actituds complementàries al reciclatge. 

[4] Cercar serveis de gestió de residus propers a la pròpia vivenda o escola/institut com 
la deixalleria mòbil. 

[5] Reflexionar sobre el reciclat dels materials, ja que tot residu pot esdevenir un recurs.. 
 

8.1.11. Avaluació de les activitats 
 
La sortida s’avaluarà segons: 
 

- La resolució de la fitxa d’activitats per l’alumne (75 %). 
Es poden consultar la fitxa en l’apartat 8.1.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de 
la sortida i les solucions de la fitxa al document Annexes > Annex 2.  
L’activitat d’ampliació pujarà fins 1 punt la nota de la fitxa, fins a un màxim de 10 
punts. 

- La nota del test de l’activitat puzle en grups cooperatius executada prèviament a la 
visita a l’aula ordinària sobre les 3R’s. (25 %) 
- Actitud durant la visita i en les sessions de classe relacionades amb les activitats. Es 
valorarà mitjançant l’aplicació d’un factor que s’aplicarà directament sobre la nota final 
de l’activitat, i tenint en compte l’actitud en les sessions prèvies, durant la visita i 
posteriors de correcció realitzades a classe sobre la visita. El factor serà de 0,8 a 1,2; 
valorant una actitud normal amb 1,0. 

 
NOTA FINAL: 
 

[(Nota fitxa + Punts activitat ampliació)*0,75 + Nota sessió puzle*0,25]* Factor d’actitud 
 
 
La fitxa s’avaluarà segons aquesta pauta (activitats obligatòries): 
 

Tipus Activitat Puntuació Desglossat de la puntuació 

Grup 1 1,5 punts 
S’ha d’omplir els camps: 

1. Fotografia de grup; 2. Quins residus porteu?; 3. En 
quin contenidor/espai es dipositarà? 
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Tipus Activitat Puntuació Desglossat de la puntuació 

Es donaran 0,5 punts per cada pregunta o activitat 
correcta 

2 2,0 punts 
S’han de contestar 8 preguntes. 

- Es donaran 0,25 punts per cada resposta correcta 

3 2,0 punts 

S’ha d’omplir un camp descriptiu i 5 d’omplir buits. 
- Es donarà 1 punt per l’explicació correctament 

executada, i proporcionalment a la resta. 
- Es donaran 0,2 punts per cada camp omplert 

correctament 

4 2,0 punts 
S’han de trobar 15 paraules. 

- Es donaran 0,2 punts per cada paraula trobada 

6 1,5 punts 

S’han de relacionar 30 camps. 
- Es donarà 1,5 punts per entre 26 i 30 residus 

relacionats be. 
- Es donarà 1 punt per entre 20 i 25 residus relacionats 

be. 
- Es donaran 0,5 punts per entre 15 i 19 residus 

relacionats be. 
- Es donarà 0 punts per menys de 15 relacions be. 

Individual 
5 

(Reforç) 
1 punt 

S’han d’omplir 4 camps: 
- Es donaran 0,25 punts per cada camp complert 

correctament 

 10 punts 
 
Per a l’activitat voluntària individual d’ampliació, es valorarà fins 1 punt a sumar directament a la 
nota de la fitxa, fins a un màxim de 10 punts totals. Es donarà 1 punt si s’han omplert 
correctament les preguntes. Es donaran 0,5 punts si s’han omplert els camps i hi ha al menys 4 
be. Es donaran 0 punts si hi ha més errades. 
 
Pes dins l’avaluació trimestral: La nota de la sortida representarà un 20% de la nota final del 
trimestre. 
 

8.1.12. Bibliografia complementària per al docent 
 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
 

 Eco-equip. http://www.ecoequip.cat/ 

 Terrassa Neta. http://www.terrassaneta.cat/ 

 Àrea metropolitana de Barcelona. Entitat de Medi Ambient. 
http://www.joreciclo.cat/passatemps/passatemps_dels_residus.pdf 

 Agència de Residus de Catalunya. “El Joc del Reciclatge”. 
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html 

 
8.1.13. Bibliografia complementària per a l’estudiant 

 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
 

 Terrassa Neta. http://www.terrassaneta.cat/ 

 Eco-equip. Deixalleria mòbil. Informació, parades i horaris. 
http://www.ecoequip.cat/index1.php?id_pagina=244&id_area=95&id_depto=71 

 Agència de Residus de Catalunya. “El Joc del Reciclatge”. 
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html 

 
8.1.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida 

 
A continuació, s’adjunta la fitxa (format A3, a imprimir a doble cara) de la sortida. Per a consultar 
les solucions de les activitats, cal consultar el document Annexes > Annex 2. 

http://www.ecoequip.cat/
http://www.terrassaneta.cat/
http://www.joreciclo.cat/passatemps/passatemps_dels_residus.pdf
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html
http://www.terrassaneta.cat/
http://www.ecoequip.cat/index1.php?id_pagina=244&id_area=95&id_depto=71
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html


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. 1,5 punts) 

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. 1,5 punts) 

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 ________________________________ 

• 40 ampolles de plàstic, o bé 40 brics de llet, es poden reciclar fent______________________________ 

• 80 llaunes de refresc o aliment es poden convertir en__________________________________________ 

• 8 capses de cereals es poden reciclar fent______________________________________________________ 

• 1 ampolla de vidre es reciclarà fent___________________________________________________________ 

• L’oli de gira-sol es pot transformar en________________________________________________________ 

• Els electrodomèstics i aparells informàtics/elèctrics es poden reciclar per fer______________________ 

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


2 

ACTIVITAT 2  (En grup. 15 minuts. 2,0 punts) 

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

ACTIVITAT 4  (En grup. 15 minuts. 2,0 punts) 

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. 1 punt) 

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:______________________________________ 

Dies que passa el camió:__________________________________________ 

Horari:___________________________________________________________ 

(Imprimiu i 
enganxeu la 

fotografia aquí) 

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

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

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. 2,0 punts) 

Explica cóm funciona una planta de transferència: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

http://www.ecoequip.cat/index1.php?id_pagina=244&id_area=95&id_depto=71
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8.2. SORTIDA ESCOLAR CURRICULAR SEGON ESO 
 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA 
 

 
 

8.2.1. Introducció 
 
La visita al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

12
 està pensada per als alumnes 

de segon d’ESO, donat que allà desenvoluparan activitats de coneixement del procés industrial 
tèxtil i les seves transformacions, deduint-ne les seves aplicacions a partir de l’observació i 
anàlisi de diverses mostres tèxtils. Connecta i contextualitza als alumnes amb el passat tèxtil de 
Terrassa. 
 
Tot i que el Museu diversifica molt les seves activitats i espais (disposa d’exposicions de peces i 
vestimentes de diferents èpoques i que esdevenen el seu principal patrimoni, biblioteca, sala 
d’actes, zones itinerants, taller de restauració, aula-taller), en aquesta visita ens centrarem per 
una banda amb la visita autònoma per la sala d’Exposició de màquines i Panells interactius; 
i per un altra banda amb un dels tallers que ofereixen en l’Aula Didàctica. 
 
L’objectiu de l’Aula Didàctica i en general, del Centre de Documentació i Museu Tèxtil

13
 és fer 

assequible al món educatiu i al públic en general el patrimoni cultural relacionat amb el teixit i la 
moda, per tal que descobreixin les seves infinites possibilitats com a font documental. 
 

8.2.2. Fitxa tècnica 
 
Activitat adreçada a: Segon curs d’ESO. 
 
Lloc: Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. 

Adreça: C/ Salmeron, 25; 08222 Terrassa (Barcelona) 
Telèfon recepció / tallers: 937 315 202 / 937 314 980 
Correu electrònic general / tallers: info@cdmt.es / auladidactica@cdmt.es 
Web: http://www.cdmt.es 

 
Com anar: Des del centre de pràctiques 
es pot anar perfectament caminant, per 
recorreguts pràcticament peatonals pel 
centre de la ciutat de Terrassa. El 
recorregut a peu és de 1,2 km; i el temps 
aproximat d’anada d’uns 30 minuts 
(comptant que un adult sol trigaria uns 16 
minuts). 
 
Es disposa des de la sortida de FGC de 
línies d’autobusos públics. Les línies que 
accedeixen al Museu són L1,2,3,6,7 i 10. 
 
També hi ha rutes per accés rodat privat 
(autobusos), o per accedir amb transport 
públic des de fora de la ciutat (FGC i 
RENFE), des de les que s’ha d’enllaçar amb autobusos públics o anar a peu. 

                                                           

12
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://www.cdmt.es 

13
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://www.cdmt.es/CAT/MUSEUCAT/museugeneral.htm 

http://www.cdmt.es/
http://www.cdmt.es/CAT/MUSEUCAT/museugeneral.htm
mailto:info@cdmt.es
mailto:%20auladidactica@cdmt.es
http://www.cdmt.es/
http://www.cdmt.es/
http://www.cdmt.es/CAT/MUSEUCAT/museugeneral.htm
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Grup màxim d’alumnes: 30 alumnes. Per a la visita autònoma seran un mateix grup. Per les 
activitats d’aula-taller formaran grups modulables. 
 
Cost per alumne: En total, cada alumne pagarà 5,5 €*. A continuació es presenten els preus 
desglossats: 

Cost d’entrada al museu en visita autònoma: 1,5 € per alumne (grups > 15 persones) 
Cost del taller programat: 4 € per alumne. Mínim 25 alumnes.  
*Nota: El PAME

14
 de l’Ajuntament de Terrassa (Patronat Municipal d’Educació) atorga 

subvencions als Centres Educatius pel pagament de les entrades i els tallers de fins un 
50%. 

 
Horari de l’activitat: Dins l’horari del Museu.  

- Dimarts i dijous, de 9:00 h. a 20:00 h. 
- Dimecres i divendres, de 9:00 h. a 14:00 h. 
- Dissabtes i diumenges, de 10:00 h. a 14:00 h. 
- Altres festius i dilluns, tancat. 

 
Durada: 4 hores. A continuació es presenten els horaris desglossats. 

- Per a la visita a la sala d’exposicions de màquines: 1 hora. 
- Per al taller temàtic dirigit: 2 hores. 
- Per al trajecte (A peu, anada + tornada): 1 hora. 

 

       
Tel·ler de la Sala d’Exposicions, i taller temàtic “La Producció de Teixits”. 

 
8.2.3. Objectius 

 
L’objectiu principal de les activitats és que coneguin quins són els processos de producció de 
teixits i acabats (contextualitzats en el passat tèxtil de la ciutat de Terrassa), i mecanitzin un 
procés de classificació en funció d’uns criteris o unes premisses, en la línia d’anàlisi d’objectes, 
deduint-ne les seves aplicacions a partir de l’observació. 
 
En acabar l’activitat, els alumnes seran capaços de: 
 

[1] Relacionar les màquines tèxtils amb la funció que realitzen. 
[2] Analitzar, identificar i classificar els tipus de fibres, lligaments, teixits, i acabats i 

decorats. 
[3] Organitzar unes mostres segons uns criteris o premisses donats i en consens amb 

els companys de grup. 
[4] Identificar els processos que segueixen els materials tèxtils fins convertir-se en teles. 
[5] Valorar la necessitat d’un mètode clar i concís i endreçat per a l’anàlisi, identificació i 

classificació d’elements. 

                                                           

14
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. 

http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbcPWjxgJmWclTAW1UDfCDzlQO10V0Qui
Fg 

http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbcPWjxgJmWclTAW1UDfCDzlQO10V0QuiFg
http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbcPWjxgJmWclTAW1UDfCDzlQO10V0QuiFg
http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbcPWjxgJmWclTAW1UDfCDzlQO10V0QuiFg
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8.2.4. Competències bàsiques 
 
L’activitat Taller temàtic La Producció dels Teixits i visita a la Sala d’Exposicions de Màquines 
Tèxtils, ens permetrà treballar de manera més important les següents competències bàsiques 
pròpies de Tecnologies: 

a) Competència en el coneixement i interacció amb el món: Adquirint coneixements 
sobre objectes (mostres de teixits), processos (de formació i conformació dels teixits 
en totes les seves fases) i analitzant objectes des de diferents punts de vista (seguint 
un mètode similar al científic). 

b) Competència social i ciutadana: Integrant coneixements, habilitats i actituds per 
aplicar els coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i 
col·lectiu rigorós (en l’anàlisi d’objectes a nivell d’empresa i col·lectiu que ha de 
consensuar decisions). 

c) Tractament de la informació i competència digital: Adquirint destreses relatives als 
entorns multimèdia, el tractament de les dades i la presentació de la informació, amb 
activitats que requereixen la utilització de l’ordinador i Internet com a eina per 
complementar el coneixement i la presentació de resultats. 

 
Respecte a les competències bàsiques transversals que es treballen tenim: 

d) Competència comunicativa: Mitjançant l’adquisició de vocabulari específic, en els 
processos d’anàlisi, consens i comunicació de la informació; i també en la redacció 
d’informes tècnics. 

e) Competència d’aprendre a aprendre: Per mitjà del desenvolupament d’estratègies per 
la resolució de problemes (com la creació de mostraris), per mitjà de l’anàlisi. 

f) Competència d’autonomia i iniciativa personal: Desenvolupant-se amb autonomia i 
iniciativa personal en la realització de les activitats individuals. 

 
8.2.5. Continguts 

 
Aquesta activitat respon a la necessitat de contingut del currículum de 2on d’ESO, i s’encabeix 
dins del segon trimestre (preferiblement en acabar les unitats didàctiques del següent bloc), en 
el bloc de “Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana”. Allà es tracten 
continguts com: 
 

- Reconeixement de la transformació industrial de les matèries primeres en productes 
elaborats i anàlisi d’un procés industrial proper. 

Es treballarà en la visita a la Sala d’Exposicions de Màquines Tèxtils. Podran 
veure maquinària com la Carda, Manuar, Metxera, Selfactina, Contínua de Filar, 
etc. Amb els panells interactius podran resoldre dubtes i realitzar les activitats 
proposades en el material per a l’alumnat. 

 
- Identificació de les tècniques utilitzades en els processos de transformació de 
productes elaborats. 

Es treballarà en l’activitat dirigida d’Aula Taller “Taller temàtic: La producció dels 
teixits”. En aquesta activitat els alumnes descobreixen tot el procés tèxtil a partir 
de l’observació i la manipulació de fibres i l’anàlisi de diversos lligaments i teixits 
amb comptafils. Després elaboren el mostrari tèxtil d’una empresa imaginària a 
partir d’unes premisses: temporada, públic, tendència... 

 
8.2.6. Temporització 

 
La temporització total de l’activitat, sumant la durada  pròpia de la sortida (consultar apartat 
8.2.2. Fitxa tècnica. Durada) serà: 
 

Respons. Lloc Organitz Temps Nº i activitat 

Professor 

Aula 
ordinària 

Grup 
classe 

15 min 1 
Entrega de la fitxa i presentació de 
l’activitat/sortida 

Viatge 
Grup 

classe 
30 min 2 Anada a peu al CDMT. 
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Respons. Lloc Organitz Temps Nº i activitat 

Responsa
ble visita 
CDMT 

(acompan
yat pel 

professor) 

Sala 
actes 
CDMT 

Grup 
classe 

15 min 3 
Exposició teòrica: Diferents tipus de 
fibres (naturals, sintètiques, artificials). 
Usos. 

Aula-
taller 

CDMT 

En grups 
de 5 alum. 

15 min 4 

Pràctica: Cada grup d’alumnes rebrà un 
paquet amb diferents tipus de fibres. 
Les han de classificar (naturals, 
sintètiques, artificials). 

Aula-
taller 

CDMT 

En grups 
de 5 alum. 

10 min 5 
Exposició teòrica: Procés de filatura 
(torsió de la fibra). 

Aula-
taller 

CDMT 

En grups 
de 5 alum. 

15 min 6 
Exposició teòrica: tipus bàsics de 
lligaments (tafetà, sarja, setí) i de teixit 
(calada, punt, teixit no teixit). 

Aula-
taller 

CDMT 

En grups 
de 5 alum. 

15 min 7 

Pràctica: Cada grup d’alumnes rebrà 
talls de tela on es veuen els fils. Amb 
comptafils reconeixeran i classificaran 
les fibres i els lligaments. 

Aula-
taller 

CDMT 

En grups 
de 5 alum. 

10 min 8 

Exposició teòrica: Acabats d’un teixit 
(en el mateix telar, o altres acabats com 
els tints, decoloracions, 
estampacions...). 

Aula-
taller 

CDMT 

En grups 
de 5 alum. 

15 min 9 

Pràctica: Cada grup d’alumnes rebrà 
mostres de teles, i ells les classifiquen 
en tenyit, pintat, brodat, estampat, 
moaré, vellut... 

Aula-
taller 

CDMT 

En grups 
de 5 alum. 

10 min 10 
Exposició teòrica: Els mostraris. 
Introducció de la següent pràctica. 

Aula-
taller 

CDMT 

En grups 
de 5 alum. 

15 min 11 

Pràctica: Cada grup d’alumnes rebrà 
una cartolina i una bossa amb mostres. 
Cada grup triarà un nom d’empresa i 
logotip per fer el seu mostrari en funció 
de premisses inicials (línies que han de 
seguir: bany, moda...) i l’organització 
que seguiran (colors, formes...) indicant 
la referència per a cada mostra, per fer-
ho atractiu i fàcil per escollir per un 
client. Si no acaben l’activitat, la 
completaran a casa. 

Sala 
actes 
CDMT 

Grup 
classe 

15 min 12 

Exposició teòrica: Teixits intel·ligents, 
teixits tècnics, acabats antibiòtics, etc. 
Teixits en millora com a forma de 
competir en disseny 

Professor 

Sala 
d’Exposi-
cions de 

Màquines 

Grup 
classe 

1 hora 13 

Visita autònoma a la Sala d’Exposicions 
de Màquines Tèxtils. Consulta de 
panells interactius i finalització de les 
activitats de la fitxa. 

Viatge 
Grup 

classe 
30 min 14 Tornada a l’Escola/Institut a peu. 

Aula 
ordinària 

Grup 
classe 

1 hora 15 

Cada grup es presentarà com a 
empresa i farà l’exposició oral del 
mostrari acabat (premissa, 
organització...), es farà una posada final 
en comú de la sortida (el que més ha 
agradat, el que menys...) i s’entregarà 
la fitxa d’activitats. 

  TOTAL: 5 h i 30 min  
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8.2.7. Activitats generals 
 
Prèviament a la visita al CDMT, es donarà una fitxa a cada alumne i se’ls agruparà en grups de 
5 alumnes. La resolució de la fitxa es realitzarà durant la sortida (llevat d’algunes activitats que 
els alumnes realitzaran a casa). Aquesta fitxa contindrà activitats (en grup i individuals) similars 
a les que realitzaran en el Taller temàtic “La Producció dels Teixits”, i activitats sobre la Sala 
d’Exposicions de Màquines Tèxtils. Donat que no se’ls dóna material didàctic al Museu (tot i que 
sí resoldran activitats durant el Taller temàtic), s’ha preparat una fitxa tipus que es pot consultar 
en l’apartat 8.2.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida). És a dir, que durant el Taller 
temàtic realitzaran unes activitats dirigides pel Responsable del CDMT; i mentre duri la visita a 
la Sala d’Exposicions de Màquines Tèxtils, podran resoldre la fitxa d’alumne. 
 

8.2.8. Activitat de reforç 
 
S’inclou en la fitxa que s’entregarà a l’alumne una activitat de reforç. Aquesta activitat (activitat 
6) està pensada per tots tipus d’alumnat, és multi nivell, ja que tracta de que cada alumne 
(individualment) triï a casa seva una tela que no serveixi, i faci un anàlisi (tal i com han fet en el 
museu) i en un full apart pegui la mostra d’aquesta tela anotant totes les característiques que 
pugui (tipus de fibra, tipus de teixit, tipus de lligament, acabat...). Els alumnes portaran feta la 
fitxa a classe, i es penjaran en els murals de les parets. 
 

8.2.9. Activitat d’ampliació 
 
Per a l’activitat d’ampliació dels coneixements apressos, els alumnes que ho desitgin (a títol 
individual) podran contestar a l’activitat d’ampliació proposada en la fitxa per l’alumne (consultar 
l’apartat 8.2.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida) consultant les web relacionades en 
la fitxa, i amb reforç dels panells interactius existents que es troben en la Sala d’Exposicions de 
Màquines Tèxtils. 
 

8.2.10. Criteris d’avaluació 
 
Els criteris d’avaluació de les activitats són: 
 

[1] Relacionar les principals màquines tèxtils amb la funció que realitzen (carda, teler, 
contínua de filar, batuar, barca de tint, obridora i pentinadora. 

[2] Analitzar, identificar i classificar els tipus de fibres (naturals, artificials, sintètiques), 
lligaments (plana, sarja, setí), teixits (calada, punt, teixit no teixit), i acabats i decorats 
(en teler, tint, decoloració, estampació). 

[3] Organitzar baix una premissa externa unes mostres de teixits donats, i defensar els 
seus criteris. 

[4] Identificar els processos que segueixen els materials tèxtils fins convertir-se en teles 
mitjançant una línia del temps. 

[5] Reflexionar sobre les avantatges de seguir un mètode clar, concís i endreçat per a 
l’anàlisi, identificació i classificació d’elements. 

 
8.2.11. Avaluació de les activitats 

 
La sortida s’avaluarà segons: 
 

- La resolució de la fitxa d’activitats per l’alumne (75 %). 
Es pot consultar la fitxa en l’apartat 8.2.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la 
sortida i les solucions de la fitxa en el document Annexes > Annex 3. 
L’activitat d’ampliació pujarà fins 1 punt la nota de la fitxa, fins a un màxim de 10 
punts. 

- La defensa a classe del mostrari executat al Taller Temàtic. (25 %) 
- Actitud durant la visita i en les sessions de classe relacionades amb les activitats. Es 
valorarà mitjançant l’aplicació d’un factor que s’aplicarà directament sobre la nota final 
de l’activitat, i tenint en compte l’actitud en les sessions de debat i correcció realitzades 
a classe sobre la visita. El factor serà de 0,8 a 1,2; valorant una actitud normal amb 1,0. 
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NOTA FINAL: 
 

[(Nota fitxa + Punts activitat ampliació)*0,75 + Nota defensa a classe*0,25]* Factor d’actitud 
 
 
La fitxa s’avaluarà segons aquesta pauta (activitats obligatòries): 
 

Tipus Activitat Puntuació Desglossat de la puntuació 

Grup 

1 1,5 punts 

S’ha d’omplir els camps: 
1. Fotografia de grup; 2. Cóm es diu aquesta màquina?; 

3. Quin procés tèxtil realitza? 
Es donaran 0,5 punts per cada pregunta o activitat 

correcta 

2 3,0 punts 
S’han d’omplir 12 camps. 

Es donaran 0,25 punts per camp omplert correctament 

3 1,5 punts 
S’han d’ordenar 6 peces. 

- Es donaran 0,25 punts per cada relació ben efectuada 

4 1,5 punts 
S’han de fer 6 relacions. 

- Es donaran 0,25 punts per cada relació ben efectuada 

5 1,5 punts 
S’han de contestar 6 preguntes. 

- Es donaran 0,25 punts per cada resposta correcta 

Individual 
6 

(Reforç) 
1 punt 

S’han d’omplir 4 camps: Mostra, pregunta 1, pregunta 2 i 
pregunta 3: 

- Es donaran 0,25 punts per cada camp complert 
correctament 

 10 punts 
 
Per a l’activitat voluntària individual d’ampliació, es valorarà fins 1 punt a sumar directament a la 
nota de la fitxa, fins a un màxim de 10 punts totals. Es donaran 0,5 punts si s’ha omplert la taula 
però hi ha alguna errada. Es donarà el punt sencer si s’omple la taula sense errades. 
 
Pes dins l’avaluació trimestral: La nota de la sortida representarà un 20% de la nota final del 
trimestre. 
 

8.2.12. Bibliografia complementària per al docent 
 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
 

 XTEC. El procés tèxtil. http://www.xtec.cat/~jdot/textil/textil.htm 

 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. http://www.cdmt.es 

 Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. 
o Màquines. http://www.mnactec.cat/~educa/maquines.php  
o Recursos. Vídeos. http://www.mnactec.cat/~educa/recursos.php 

 
8.2.13. Bibliografia complementària per a l’estudiant 

 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
 

 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. http://www.cdmt.es 

 Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. 
o Màquines. http://www.mnactec.cat/~educa/maquines.php  
o Recursos. Vídeos. http://www.mnactec.cat/~educa/recursos.php 

 
8.2.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida 

 
A continuació, s’adjunta la fitxa (format A3, a imprimir a doble cara) de la sortida. Per a consultar 
les solucions de les activitats, cal consultar el document Annexes > Annex 3. 

http://www.xtec.cat/~jdot/textil/textil.htm
http://www.cdmt.es/
http://www.mnactec.cat/~educa/maquines.php
http://www.mnactec.cat/~educa/recursos.php
http://www.cdmt.es/
http://www.mnactec.cat/~educa/maquines.php
http://www.mnactec.cat/~educa/recursos.php


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. - 

ACTIVITAT 1  (En grup. 10 minuts. 1,5 punts) 

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. 1 punt) 

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. 

Nom i cognoms: ________________ 

a) Tipus de teixit: _________________ 

b) Tipus de lligament: _____________ 

c) Tipus d’acabat: _________________ 

d) Ús del teixit: _________________ 

(Enganxa la teva 
mostra aquí) 

Totes les fitxes seran exposades als murals de la classe. 

ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ  (Voluntària. Individual. A casa) 

Consulta la següent pàgina web, del Museu Nacional de Ciència i la Tècnica de Terrassa. 

http://www.mnactec.cat/~educa/maquines.php  

O entra a www.mnactec.cat > Oferta educativa > El procés tecnològic i humà: El tèxtil > Màquines i, 
en un full apart, complerta la taula següent:  

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?________________________________________________________ 

Procés Màquina Fotografia Descripció de la funció 
Batuar ? ? 

Preparació 
de la llana ? ? S’encarrega d’obrir i d’esponjar els flocs de llana 

que ja han passat pel procés de rentat. 
Carda obridora ? ? 

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

Filatura 

Contínua de filar ? ? 
Tissatge Teler Jacquard ? ? 
Acabat La barca de tint ? ? 

 
Si t’interessa saber més, també pots consultar en l’apartat de Recursos > Vídeos de màquines, la 
descripció de les parts de cada màquina i el seu funcionament quan estan en marxa. 

Noms dels membres del grup: 

El teu nom: ____________________________ 

Altres membres del grup:_______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

http://www.mnactec.cat/~educa/maquines.php
http://www.mnactec.cat/
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ACTIVITAT 3  (En grup. 10 minuts. 1,5 punts) 

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

ACTIVITAT 2  (En grup. 15 minuts. 3,0 punts) 

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. 1,5 punts) 

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. 1,5 punts) 

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 

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 

http://barrufet.webatu.com/procestextil/Tissatge2.html
http://barrufet.webatu.com/procestextil/Tissatge2.html
http://barrufet.webatu.com/procestextil/Tissatge2.html
http://www.mnactec.cat/~educa/proces_textil.php


 

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 
MEMÒRIA 
 

Pàgina 32 

 

8.3. SORTIDA ESCOLAR CURRICULAR TERCER ESO 
 

PARC DE VALLPARADÍS DE TERRASSA 
 

 
 

8.3.1. Introducció 
 
La visita al Parc de Vallparadís de Terrassa

15
 està pensada per als alumnes de tercer d’ESO, 

donat que allà desenvoluparan activitats relacionades amb estructures, en concret, els ponts, 
existents. Connecta i contextualitza als alumnes en l’entorn més immediat. 
 
El Parc de Vallparadís és el pulmó verd de Terrassa, i escenari de múltiples activitats lúdiques i 
culturals. S’ha consolidat com un dels punts de trobada habituals dels terrassencs pels seus 
moments d’oci i lleure. Està declarat Bé d’Interès Cultural pel Ministeri de Cultura. Disposa 
d’una superfície de 395.000 m

2 
(la superfície de 50 camps de futbol), repartits en uns 3 km de 

llargada, on es poden trobar monuments i llocs d’interès únics com el Conjunt Monumental de 
les Esglésies de Sant Pere, “La Seu d’Ègara”, el jaciment paleontològic de les Hortes dels 
Frares, el Castell Cartoixa de Vallparadís, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
(consultar apartat 8.2. Sortida escolar curricular Segon d’ESO), la casa Coll i Bacardí o Casa 
Baumann, l’església i el claustre de Sant Francesc; antics vapors i fàbriques tèxtils; el mas de la 
Castlania, etc. 
 
El seu valor cultural és innegable, però no exposa les 
seves estructures com a punt interessant a visitar. Des 
de l’àrea de Tecnologia, la visió enginyera de l’entorn és 
important, i la varietat de ponts en el parc és gran. Els 
ponts seran, doncs, l’objectiu d’estudi en la visita, dins 
d’un marc vegetal i cultural de gran riquesa. 
 

8.3.2. Fitxa tècnica 
 
Activitat adreçada a: Tercer curs d’ESO. 
 
Lloc: Parc de Vallparadís. 

Adreça: Rambla de Sant Nebridi, 55 (interior del 
Parc); 08222 Terrassa (Barcelona) 
Telèfon de l’Àrea del Parc de Vallparadís:  
937 397 065 
Correu electrònic de l’Àrea del Parc de 
Vallparadís: vallparadís@terrassa.cat 
Sol·licitud de permisos: 
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/ferTramit.jsp?i
d=1182 
Web: 
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iU
Rm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVq
uzoewPk9my6g 

 

                                                           

15
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. 

http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoew
Pk9my6g 

http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
mailto:vallparadís@terrassa.cat
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/ferTramit.jsp?id=1182
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/ferTramit.jsp?id=1182
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
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Com anar: Des del centre de pràctiques es pot anar perfectament caminant, per recorreguts 
pràcticament peatonals pel centre de la ciutat de Terrassa. El recorregut a peu és de 1 km; i el 
temps total aproximat d’anada és de 15 minuts. 
 
Es disposa també, des de la sortida de FGC, de línies d’autobusos públics que pràcticament 
totes les línies hi van (tot i que continua sent més factible caminar). Actualment, també s’està 
construint una nova para de FGC (sobre el Parc a mitjana alçada), en l’Avinguda Jacquart. 
 
També hi ha rutes per accés rodat privat (autobusos), o per accedir amb transport públic des de 
fora de la ciutat (FGC i RENFE), des de les que s’ha d’enllaçar amb autobusos públics o anar a 
peu. 
 
Grup màxim d’alumnes: Grup classe. No hi ha límit en quant al nombre d’alumnes, sempre i 
quan es disposi del professorat suficient per a la gestió de grups. 
 
Cost per alumne: La visita al Parc de Vallparadís és gratuïta. El cost del material necessari per 
a les activitats proposades correrà a càrrec del Departament de Tecnologia del Centre. 
 
Horari de l’activitat: El Parc resta obert tots els dies de l’any 24 hores (llevat de les 
instal·lacions i serveis específics que no són objecte de la visita). Per tant, l’horari de l’activitat 
s’encabeix dins de l’horari lectiu del centre. 
 
Durada: 3 hores i 10 minuts. A continuació es presenten els horaris desglossats. 

- Per al passeig en el Parc i anàlisi dels ponts existents: 1 hora i 15 minuts. 
- Per al concurs de ponts: 1 hora i 25 minuts. 
- Per al trajecte (A peu, anada + tornada): 30 minuts. 

 

  
Vista d’una passarel·la a estudiar en el Parc de Vallparadís, i concurs de ponts a l’ETSECCPB. 

 
8.3.3. Objectius 

 
L’objectiu principal de les activitats és que aprenguin a analitzar el seu entorn immediat des d’un 
punt de vista proper a l’enginyeria, i apliquin els coneixement previs per a solucionar problemes 
de manera creativa i intuïtiva. El Parc de Vallparadís té valors afegits, ja que recrea les activitats 
en un espai natural, tranquil i segur, i té gran diversitat de ponts diferents. 
 
En acabar l’activitat, els alumnes seran capaços de: 
 

[1] Construir in situ i de manera simulada dissenys creatius de ponts tenint en compte 
els esforços als que estaran sotmesos. 

[2] Incorporar millores en els seus dissenys de ponts per tal de fer-los estructuralment 
més resistents en els seus punts febles. 

[3] Analitzar i identificar els esforços als que estan sotmesos els ponts i les 
característiques intrínseques dels materials que fan idoni el seu ús. 
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[4] Descriure les principals característiques de les estructures de ponts que les 
diferencien d’altres, dins del seu entorn immediat. 

[5] Reflexionar sobre els aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar i construir un 
pont i les repercussions que tindran. 

 
8.3.4. Competències bàsiques 

 
Les activitats proposades en el Parc de Vallparadís de Terrassa ens permetrà treballar de 
manera més important les següents competències bàsiques pròpies de Tecnologies: 

a) Competència en el coneixement i interacció amb el món: Adquirint coneixements 
sobre estructures de ponts, analitzant-los des de diferents punts de vista que 
permetran conèixer com s’han dissenyat i construït, els elements resistents que els 
formen i quina funció desenvolupen dins del conjunt. 

b) Competència social i ciutadana: Integrant coneixements, habilitats i actituds per 
aplicar els coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i 
col·lectiu rigorós (en l’anàlisi dels ponts i de les solucions que aporten). 

c) Tractament de la informació i competència digital: Adquirint destreses relatives als 
entorns multimèdia, el tractament de les dades i la presentació de la informació, amb 
activitats que requereixen la utilització de l’ordinador i Internet com a eina per 
complementar el coneixement i la presentació de resultats. 

 
Respecte a les competències bàsiques transversals que es treballen tenim: 

d) Competència comunicativa: Mitjançant l’adquisició de vocabulari específic, en els 
processos d’anàlisi, consens i comunicació de la informació; i també en la redacció 
d’informes tècnics. 

e) Competència d’aprendre a aprendre: Per mitjà del desenvolupament d’estratègies per 
la resolució de problemes (com la del Concurs de Ponts), per mitjà de l’anàlisi. 

f) Competència d’autonomia i iniciativa personal: Abordant els problemes tecnològics de 
manera reflexiva i plantejant alternatives i solucions de manera autònoma i creativa, 
tant en tasques individuals com col·lectives. 

 
8.3.5. Continguts 

 
Aquesta activitat respon a la necessitat de contingut del currículum de 3er d’ESO, i s’encabeix 
dins del primer trimestre (preferiblement en acabar les unitats didàctiques del següent bloc), 
en el bloc de “Màquines, mecanismes i estructures”. Allà es tracten continguts com: 
 

- Caracterització dels diferents tipus d’esforços que pot patir un material mitjançant 
l’observació. 

Es treballarà durant la visita al Parc de Vallparadís, en el temps destinat a 
caminar i veure els diferents ponts, durant el que resoldran una activitat 
d’identificació dels tipus d’esforços als que pot estar sotmès un material. També 
en activitats on veuran quins efectes poden produir fenòmens que afecten a la 
resistència estructural d’elements. 

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

Es treballarà durant la visita al Parc de Vallparadís, en el temps destinat a 
caminar i veure els diferents ponts, els quals hauran d’analitzar i omplir una 
taula resum de característiques. En l’activitat de caracterització d’esforços, 
també adquiriran coneixements sobre elements estructurals típics de ponts, així 
com en la lectura i síntesi de la Memòria Constructiva del Projecte d’una de les 
passarel·les del Parc. 

 
- Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament, i determinar 
esforços i estabilitat d’estructures. 

La part de simulació es treballarà mitjançant l’execució a casa per part de 
l’alumne d’una activitat multimèdia de tipus joc per Internet, que comprova 
l’estabilitat dels ponts dissenyats en base a uns condicionants; mentre que 
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també treballaran la construcció d’un pont de manera creativa amb materials de 
molt baix cost (les cadires utilitzades es poden aconseguir en els bars i 
terrasses al llarg del parc, on també s’hauran de comprar els refrescos i 
begudes, que serviran per fer de càrrega i posar a prova els ponts). 

 
8.3.6. Temporització 

 
La temporització total de l’activitat, sumant la durada pròpia de la sortida (consultar apartat 
8.3.2. Fitxa tècnica. Durada) serà: 
 

Respons. Lloc Organitz Temps Nº i activitat 

Professor 

Aula 
ordinària 

Grup 
classe 

15 min 1 
Entrega de la fitxa i presentació 
de l’activitat/sortida. 

Viatge 
Grup 

classe 
15 min 2 

Anada (a peu) al Parc de 
Vallparadís 

Professor 

Visita als 
ponts. 

Caminada. 

Grup 
classe i 

subgrups 
de 5 alum. 

1 hora 3 
Visita als diversos ponts 
relacionats en la fitxa. Resolució 
de l’activitat 4 de la fitxa. 

En grups 
de 5 alum. 

15 min 4 
Pràctica: Cada grup d’alumnes 
soluciona l’activitat 4 de la fitxa. 

Terrassa 
d’un bar en el 

Parc 

En grups 
de 5 alum. 

55 min 5 

Pràctica: Execució de part de 
l’activitat 2 i 1 de la fitxa. Dividits 
en grups, els alumnes 
construeixen el seu pont. 

Grup 
classe 

15 min 6 
Pràctica: Prova de càrrega en 
els ponts. Omplir la taula de 
l’activitat 2. Comentaris. 

Grup 
classe 

15 min 7 

Descans: Ens seiem i prenem 
els refresc i begudes que s’han 
utilitzat en l’activitat de 
construcció del pont. 

Professor 

Viatge 
Grup 

classe 
15 min 8 

Tornada a l’Escola/Institut a 
peu. 

Aula 
ordinària 

Grup 
classe 

1 hora 15 

Es farà una posada final en 
comú de la sortida (el que més 
ha agradat, el que menys...) i 
s’entregarà la fitxa d’activitats. 

  TOTAL: 4 hores i 10 min 
 

8.3.7. Activitats generals 
 
Prèviament a la visita al Parc de Vallparadís, es donarà una fitxa a cada alumne i se’ls agruparà 
en grups de 5 alumnes. La resolució de la fitxa es realitzarà durant la sortida (llevat d’algunes 
activitats que els alumnes realitzaran a casa). Aquesta fitxa contindrà activitats (en grup i 
individuals), de les quals s’ha preparat una fitxa tipus que es pot consultar en l’apartat 8.3.14. 
Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida). 
 

8.3.8. Activitat de reforç 
 
S’inclou en la fitxa que s’entregarà a l’alumne una activitat de reforç. Aquesta activitat (activitat 
3) està pensada per tots tipus d’alumnat, és multi nivell, ja que tracta de que cada alumne 
(individualment) resolgui a casa una activitat multimèdia i interactiva de joc de simulació de 
ponts. Els permet ser el més creatius possible, baix unes premisses senzilles, i a un nivell al 
qual tots poden arribar. Cada alumne arribarà a una solució diferent, però si ho han fet be (és 
necessari per passar a nivells consecutius), serà igual de vàlida que qualsevol altra, i això és 
l’important que han de veure. Els alumnes portaran feta la fitxa a classe, i es penjaran en els 
murals de les parets. El programa està en anglès, però les poques funcionalitats i les ordres són 
molt directes i fàcils d’interpretar. En l’activitat de la fitxa es deixa una mica de guia. 
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A més, per la resolució dels nivells hi ha molts recursos i vídeos web amb les solucions 
possibles. El joc també dóna l’opció de donar-te una pista en el cas que no sàpigues seguir. 
 
Depenent del nivell dels alumnes, també es poden 
proposar altres activitats de reforç a l’aula informàtica. Hi 
ha molts simuladors gratuïts per dissenyar ponts per 
ordinador i comprovar-ne la resistència, com per exemple 
West Point Bridge Designer 2007. De l’Acadèmia Militar 
d’Estat Units. Cal descarregar-lo

16
; i és més complicat de 

fer servir (en anglès). Té moltes més funcionalitats, però la 
base de simulació és la mateixa que en el Cargo Bridge. 
També assenyala en la simulació els elements que estan 
sotmesos a més esforç (vermell) i els que no ho estan tant 
(blau), i els que no pateixen gairebé esforços, realitzant 
proves de càrrega amb camions. El pes propi de 
l’estructura també és determinant. En l’apartat 8.3.12. 
Bibliografia complementària per al docent, es deixen 
pàgines d’explicació del funcionament bàsic d’aquest 
programa. 
 

8.3.9. Activitat d’ampliació 
 
Es proposen dos activitats d’ampliació dels coneixements 
apressos o de nous coneixements, que els alumnes que ho desitgin (a títol individual) podran 
contestar en les activitats d’ampliació 1 i 2 proposades en la fitxa per l’alumne (consultar apartat 
8.3.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida) consultant les web relacionades en les 
activitats. Una d’elles és la visualització de l’enfonsament del pont de Tacoma, per causa de la 
ressonància (un efecte molt estudiat en qualsevol tipus d’estructura, en casos de vent o 
terratrèmols, que poden provocar fàcilment la fallida de qualsevol estructura). L’altra és la 
lectura, anàlisi i síntesi dels aspectes més importants de la Memòria Constructiva del Projecte 
d’una de les passarel·les que s’estudien en la visita al Parc de Vallparadís. 
 
A més, si tenen interès en el tema de la construcció de ponts espectaculars, se’ls poden donar 
recursos com enllaços a vídeos de Megaconstrucciones o Megaestructuras, com el Skywalk del 
Gran Cañon, sobre el riu Colorado (EEUU), o d’altres com el Pont Golden Gate a San 
Francisco; o el Pont Oresund a Dinamarca. Consultar les webs a l’apartat 8.3.13. Bibliografia 
complementària per a l’estudiant. 
 

8.3.10. Criteris d’avaluació 
 
Els criteris d’avaluació de les activitats són: 
 

[1] Identificar els esforços que pot patir una estructura (axil de compressió o de tracció, 
flexió a moment flector, torsió a moment torçor, rasant a tallant, i vinclament a 
compressió en elements esvelts). 

[2] Relacionar elements estructurals en ponts (pilars, taulers, tirants o tensors, 
catenàries i torres) amb els esforços característics que pateix. 

[3] Construir un pont mitjançant material de baix cost en un temps determinat i baix unes 
premisses concretes, i preveure’n el comportament, en base als coneixements previs. 

[4] Dissenyar estratègies i millores en base als resultats a deformació del pont construït 
després de la prova de càrrega. 

[5] Analitzar estructures existents (ponts/passarel·les) durant la visita i descriure’n les 
característiques principals, així com la idoneïtat dels materials utilitzats en la 
funcionalitat del pont/passarel·la. 

[6] Reflexionar sobre els aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar i construir un 
pont i les repercussions que tindran. 

                                                           

16
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://bridgecontest.usma.edu/download.htm  

http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
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8.3.11. Avaluació de les activitats 
 
La sortida s’avaluarà segons: 
 

- La resolució de la fitxa d’activitats per l’alumne (100 %). 
Es pot consultar la fitxa a l’apartat 8.3.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la 
sortida i les solucions de la fitxa en el document Annexes > Annex 4. 
Les activitats d’ampliació pujaran fins 2 punts (1 punt cada una) la nota de la 
fitxa, fins a un màxim de 10 punts. 

- Actitud durant la visita i en les sessions de classe relacionades amb les activitats. Es 
valorarà mitjançant l’aplicació d’un factor que s’aplicarà directament sobre la nota final 
de l’activitat, i tenint en compte l’actitud en les sessions durant la visita, i en les sessions 
prèvies i posteriors sobre la visita. El factor serà de 0,8 a 1,2; valorant una actitud 
normal amb 1,0. 

 
NOTA FINAL: 
 

[(Nota fitxa + Punts activitats ampliació)* Factor d’actitud 
 
 
La fitxa s’avaluarà segons aquesta pauta (activitats obligatòries): 
 

Tipus Activitat Puntuació Desglossat de la puntuació 

Grup 

1 1,5 punts 

S’ha d’omplir els camps: 
1. Fotografia de grup; 2. Quina tipologia de pont és?; 3. 

Quines millores afegiries? 
Es donaran 0,5 punts per cada pregunta o activitat 

correcta 

2 3,0 punts 

Es farà mitjana amb les notes obtingudes per 
coavaluació. 

Segons la taula de fitxa, la nota final de l’activitat serà 
proporcional a 4 punts, és a dir: Nota final activitat = 

Nota mitjana per coavaluació*3/10 

4 3,0 punts 
S’han d’omplir 6 buits i 6 relacions: 

- Es donaran 0,25 punts per cada camp/relació correcta 

5 1,5 punts 
S’han d’omplir 4 camps: 

- Es donaran 0,375 punts per cada camp prou complert 

Individual 
3 

(Reforç) 
1 punt 

S’han de superar 4 nivells: 
- Es donaran 0,25 punts per cada nivell superat 

 10 punts 
 
Per a les activitats voluntàries individuals d’ampliació, es valorarà fins 2 punts (1 punt cada una) 
a sumar directament a la nota de la fitxa, fins a un màxim de 10 punts totals. Per a cada una, es 
donaran 0,5 punts si s’han omplert els camps, però hi ha alguna errada. Es donarà el punt 
sencer si s’omplen els camps sense errades. 
 
Pes dins l’avaluació trimestral: La nota de la sortida representarà un 20% de la nota final del 
trimestre. 
 

8.3.12. Bibliografia complementària per al docent 
 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
 

 Ajuntament de Terrassa. El Parc de Vallparadís. 
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IB
El0F4JVquzoewPk9my6g 

 Ajuntament de Terrassa. Plànol del Parc de Vallparadís. 

http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1B2iRObvZS8AghvTbWnsZp1IBEl0F4JVquzoewPk9my6g
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http://www.terrassa.cat/files/581-33-
imatge/pl%C3%A0nol%20Vallparad%C3%ADs%20gen%C3%A8ric%202011_reduit.jpg 

 Delegació d’alumnes de l’ETSECCPB. https://daect.camins.upc.edu/aldia/jornades-
culturals-2011/fotografies-jornades-culturals/concurs-de-ponts./view 

 Minijuegos. Joc Cargo Bridge. http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026 

 Web per descarregar el simulador WPBD. http://bridgecontest.usma.edu/download.htm 

 Webs d’explicació bàsica del funcionament del simulador WPBD. 
http://eats.wordpress.com/2007/05/10/simulador-de-puentes-wpbd-como-empezar/ 
http://eats.wordpress.com/2007/05/21/simulador-de-puentes-wpbd-como-optimizar-un-
diseno/ 

 Presentació de la matèria estructures a la ESO. 
http://www.slideshare.net/fjmontero/estructuras-1-eso 

 Apunts de presentació del contingut d’estructures. 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/estructuras.htm 

 Webs d’identificació d’esforços. 
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&tit
ulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes 
http://tecno.upc.es/c1/Tema-09/esforsos.htm 

 Informació sobre ponts atirantats. 
http://lasfuerzasdeunpuentecolgante.blogspot.com.es/2008/12/caracteristicas-de-un-
puente-colgante.html 

 Vídeo del Pont de Tacoma. http://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag 

 Resum de la Memòria Constructiva del Projecte de la Passarel·la de Sant Pere del Parc 
de Vallparadís de Terrassa.  
http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf 

 
8.3.13. Bibliografia complementària per a l’estudiant 

 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
 

 Webs d’identificació d’esforços. 
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&tit
ulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes 
http://tecno.upc.es/c1/Tema-09/esforsos.htm 

 Minijuegos. Joc Cargo Bridge. http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026 

 Resum de la Memòria Constructiva del Projecte de la Passarel·la de Sant Pere del Parc 
de Vallparadís de Terrassa.  
http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf 

 Vídeo de Megaestructuras. El Pont Skywalk a Colorado. 
http://www.youtube.com/watch?v=PsbQRJB1Nhg 

 Vídeo de Megaestructuras. El Pont Golden Gate a San Francisco. Diverses parts. 
http://www.youtube.com/watch?v=UyzMJB2a4BI 

 Vídeo de Megaestructuras. El Pont Oresund a Dinamarca. Diverses parts. 
http://www.youtube.com/watch?v=zXhQs2Z74R0 

 
8.3.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida 

 
A continuació, s’adjunta la fitxa (format A3, a imprimir a doble cara) de la sortida. Per a consultar 
les solucions de les activitats, cal consultar el document Annexes > Annex 4. 

http://www.terrassa.cat/files/581-33-imatge/pl%C3%A0nol%20Vallparad%C3%ADs%20gen%C3%A8ric%202011_reduit.jpg
http://www.terrassa.cat/files/581-33-imatge/pl%C3%A0nol%20Vallparad%C3%ADs%20gen%C3%A8ric%202011_reduit.jpg
https://daect.camins.upc.edu/aldia/jornades-culturals-2011/fotografies-jornades-culturals/concurs-de-ponts./view
https://daect.camins.upc.edu/aldia/jornades-culturals-2011/fotografies-jornades-culturals/concurs-de-ponts./view
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://bridgecontest.usma.edu/download.htm
http://eats.wordpress.com/2007/05/10/simulador-de-puentes-wpbd-como-empezar/
http://eats.wordpress.com/2007/05/21/simulador-de-puentes-wpbd-como-optimizar-un-diseno/
http://eats.wordpress.com/2007/05/21/simulador-de-puentes-wpbd-como-optimizar-un-diseno/
http://www.slideshare.net/fjmontero/estructuras-1-eso
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/estructuras.htm
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://tecno.upc.es/c1/Tema-09/esforsos.htm
http://lasfuerzasdeunpuentecolgante.blogspot.com.es/2008/12/caracteristicas-de-un-puente-colgante.html
http://lasfuerzasdeunpuentecolgante.blogspot.com.es/2008/12/caracteristicas-de-un-puente-colgante.html
http://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag
http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://tecno.upc.es/c1/Tema-09/esforsos.htm
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://e-ache.com/modules/ache/ficheros/Realizaciones/Obra67.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=PsbQRJB1Nhg
http://www.youtube.com/watch?v=UyzMJB2a4BI
http://www.youtube.com/watch?v=zXhQs2Z74R0


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. 1,5 punts) 

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. 1,5 punts) 

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?_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) Quin element estructural té, que no pots veure a simple vista?_________________ 

c) Quants diners van costar les obres?___________________________________________ 

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

Marca en el mapa la situació 

1 

  
Passarel·la de Sant Pere 

 

2 

  
Pont de l’Avinguda Jacquard 

 

3 

  
Pont del Cementiri Vell 

 

4 

  
Passarel·la de la Font de’n 

Secarranda 

 

 
 

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. 3,0 punts) 

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. 3,0 punts) 

Relaciona els esforços que generalment pateixen les estructures dels ponts amb els elements 
estructurals de que consta (algun element pot patir-ne més d’un, o hi ha esforços que no es 
pateixen en aquest pont). Posa nom als esforços que apareixen. 

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! 

Aspectes a valorar  Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 
Nota 1: Disseny/estètica Nota:       

Pes 
fins 

fallida: 
      

Nota 2: Resistència 
(10;8;6;4;2;0). Atorga en la 
segona casella la nota per 

ordre Nota:       
Nota final = (Nota 1)*0,3 + 

(Nota 2)*0,7 
Nota 
final:       

 

Fletxa 

Llum 

Cantell 

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: 

A) DISMINUINT LA LLUM B) POSSANT TIRANTS C) AUGMENTANT EL CANTELL 

Esforç de 

_____________ 

Esforç de 

_____________________ Esforç de 

_____________________ 

Esforç de 

_____________________ 

Esforç de 

_____________ 

Esforç de 

__________________ 

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?_____________________________________ 

b) Explica en què consisteix:_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ACTIVITAT 3  (Individual. A casa. 1 punt) 

Hi ha molts simuladors gratuïts per dissenyar ponts on-line, a mode de joc, que permet comprovar la 
teva intuïció com a enginyer estructurista; i que potser ja coneguis. És el cas del Cargo Bridge. 

http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026  

Les pantalles que t’aniran apareixen seran les següents per a cada nivell: 

1. Portada 2. Requeriment 3. Condicionants 4. Resolució 5. Comprovació 

Has de construir ponts per a que els obrers puguin transportar els materials. Tens un màxim de 
diners, així que utilitza’ls be! Les passarel·les de fusta (+ barates, + lleugeres, - resistents, + flexibles) o 
d’acer (tot al contrari) s’han de posar en els llocs de pas. Les bigues poden ser també de fusta o 
d’acer, tot fins una longitud màxima, on hauràs de posar un nou nus.  

En la pantalla 3 veus el nombre de recolzaments que pots fer 
servir per la construcció. Amb l’eina “Design your bridge” podràs 
dibuixar, i amb la de “Test your bridge” comprovaràs la 
resistència. 

Juga fins al nivell 4. Construeix una fitxa per entregar per a 
cada nivell, pegant en un Word (“Imprimir pantalla”) les diferents 
fases de construcció, tal i com es mostra en les anteriors vinyetes 
(de la 2 a la 4). Si el pont cau, hauràs de tornar a començar! 

Nom i cognoms: _______________________________________ 

a) Nivell 1 

b) Nivell 2 

c) Nivell 3 ... 

http://www.slideshare.net/fjmontero/estructuras-1-eso
http://lasfuerzasdeunpuentecolgante.blogspot.com.es/2008/12/caracteristicas-de-un-puente-colgante.html
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpingtcn&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070822klpingtcn_172.Kes
http://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag
http://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
http://www.minijuegos.com/Cargo-Bridge/8026
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8.4. SORTIDA ESCOLAR CURRICULAR QUART ESO 
 

MERCATEC VALLÈS A TERRASSA 
 

 
 

8.4.1. Introducció 
 
La visita al MERCATECvallès

17
 està pensada per als alumnes de quart d’ESO (Optativa), tot i 

que també seria adient a altres cursos d’ESO a partir de segon. Tot i així, l’experiència pot ser 
molt més enriquidora amb alumnes de més edat, ja que apreciaran millor els projectes i les 
explicacions que allà es proporcionen amb els coneixements previs que tenen de Física i de 
Tecnologia. Sobretot és un sortida indicada en el 3er trimestre de Tecnologia (Optativa), ja que 
els alumnes ja tenen coneixements suficients d’electricitat, electrònica, tecnologia de control, 
automatismes i domòtica. 
 
El MERCATECvallès és una exposició de treballs i projectes de Tecnologia de diversos centres 
educatius de les comarques del Vallès Oriental i Occidental, que ofereix als estudiants la 
possibilitat de mostrar les seves creacions tecnològiques al públic. 
 
Alhora que motiva l’aprenentatge de la Tecnologia, informa a la població del nivell 
d'ensenyament de la Tecnologia a les aules d’arreu de Catalunya. El MERCATEC mostra 
l'aprenentatge dels conceptes més importants de la Tecnologia: El procés i el producte. El 
procés entès com una successió lògica i creativa de passos que, partint d’uns requeriments 
donats, condueixen a l’obtenció del producte o solució que els satisfà. 
 
El MERCATECvallès forma part de la xarxa d’exposicions MERCATEC, que organitza l’Institut 
de Tecnoètica

18
, amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

i se celebra a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa. 
 
És una sortida difícil de preparar amb antelació, ja que les exposicions, xerrades i tallers que 
s’organitzen canvien any rere any. L’última edició (que es celebrava el 17 i 18 d’abril de 2.012) 
tractava les exposicions que s’analitzen en l’apartat 6.4.5. Continguts. 
 

8.4.2. Fitxa tècnica 
 
Activitat adreçada a: Quart curs d’ESO. 
 
Lloc: Escola d’Enginyeria de Terrassa, de la UPC (EET). 

Adreça: Campus de Terrassa, Edifici TR1. C. Colom, 1; 08222 Terrassa (Barcelona) 
Telèfon EET / contacte Mercatec Institut Tecnoètica: 937 398 200 / 932 90 23 61 
Correu electrònic EET / contacte Mercatec Institut Tecnoètica:  
escola@eet.(upc.edu) / comunicacio@tecnoetica.org 
Web EET / Mercatec Institut Tecnoètica:  
http://www.eet.upc.edu/ / http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/Inici.html 

93 290  
NOTA IMPORTANT: Per aquesta última edició (17 i 18 d’Abril de 2012) la data màxima 
per a la inscripció era el 23 de març. Les inscripcions es realitzen on-line, mitjançant un 
formulari en la web de Tecnoetica > Mercatec. 

                                                           

17
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/VALLES.html 

18
 Última visita 13/06/2012 a 10:00. http://www.tecnoetica.org/index/Institut_de_Tecnoetica.html 

http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/VALLES.html
http://www.tecnoetica.org/index/Institut_de_Tecnoetica.html
http://www.tecnoetica.org/index/Institut_de_Tecnoetica.html
mailto:escola@eet.(upc.edu)
mailto:comunicacio@tecnoetica.org
http://www.eet.upc.edu/
http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/Inici.html
http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/VALLES.html
http://www.tecnoetica.org/index/Institut_de_Tecnoetica.html
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Com anar: Des del centre de pràctiques es pot anar perfectament caminant, per recorreguts 
pràcticament peatonals pel centre de la ciutat de Terrassa. El recorregut a peu és de 1,4 km; i el 
temps aproximat d’anada d’uns 30 minuts (comptant que un adult sol trigaria uns 16 minuts). 
 
Es disposa des de la sortida de FGC de 
línies d’autobusos públics. Les línies que 
accedeixen a l’Escola són L1,2,3,6,7 i 10. 
 
També hi ha rutes per accés rodat privat 
(autobusos), o per accedir amb transport 
públic des de fora de la ciutat (FGC i 
RENFE), des de les que s’ha d’enllaçar 
amb autobusos públics o anar a peu. 
 
Grup màxim d’alumnes: 30 alumnes 
(Grup classe). Tant per a la visita al “taller 
d’autòmats”, com a l’ “exposició d’invents que han canviat la història”, el grup màxim és de 15 
alumnes (faran torns), mentre que per la resta de la visites (“exposicions d’invents d’altres 
escoles/instituts” i “la física de l’atmosfera”), el grup pot ser el grup classe sencer. 
 
Cost per alumne: La visita al MERCATECvallès és gratuïta. A més no es requereix de transport 
des del l’Escola/Institut de referència. 
 
Horari de l’activitat: Dins l’horari de les activitats en el MERCATECvallès. L’estudi es centra en 
les activitats/tallers proposats pel segon dia (18 d’Abril de 2012), que es realitzen: 

- Màgia i il·lusionisme del món dels autòmats. A càrrec de Lluis Ribas, professor de 
Tecnologia de Secundària i mecànic Conservador del Museu d’autòmats del Tibidabo. 
A les 9:00, 10:00 i 11:00 h. 
- Física de l’atmosfera en experiments low cost. A càrrec de Jordi Mazón, físic i 
professor de la UPC. 
A les 9:00, 10:00 i 11:00 h. 
- Invents que han canviat la història. A càrrec de Ramon Magem, antic encarregat 
d’electricista de les Mines de Potassa de Balsareny. De 9:00 a 13:00 h. 
- Exposicions de projectes d’Escoles/Instituts: De 9:00 a 13:00 h. 

 
Durada: 3 hores i 30 minuts. A continuació es presenten els horaris desglossats. 

- Per a la visita a les sales d’exposicions de projectes: 30 minuts. 
- Per a la visita dirigida al món dels autòmats: 45 minuts. 
- Per a la conferència de la física de l’atmosfera: 1 hora. 
- Per a la visita dirigida als invents de la història: 45 minuts. 
- Viatge (A peu, anada + tornada): 1 hora. 
 

  
Vista de la sala de conferències on es realitza la conferència de la física de l’atmosfera, i recepció de l’ 

Escola d’Enginyeria de Terrassa, lloc de trobada i expositor de projectes del MERCATECvallès. 
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8.4.3. Objectius 
 
L’objectiu principal de les activitats és que descobreixin noves idees visitant els expositors del 
MERCATECvallès i interactuant amb els creadors dels projectes. Aquestes idees provenen de 
nois i noies en les mateixes franges d’edat que ells mateixos (aprenentatge entre iguals), i creen 
projectes molt interessants, el que pot motivar als demés alumnes a ser creatius i cercar noves 
idees per fer-ne cada cop millors. A més, el MERCATECvallès ofereix altres tallers paral·lels, on 
els expliquen curiositats i funcionament de diverses màquines (invents, autòmats, experiments), 
forçant la reflexió i l’anàlisi, per trobar l’explicació a tals fenòmens o funcionaments, i que els 
ajuden a entendre millor el món i l’avenç tecnològic. 
 
En acabar l’activitat, els alumnes seran capaços de: 
 

[1] Analitzar diversos invents, projectes i experiments, i preveure’n el funcionament 
aplicant coneixements previs de les àrees de Tecnologia i Física. 

[2] Identificar les fases que conformen el procés tecnològic en l’anàlisi de diversos 
projectes tecnològics. 

[3] Deduir i descriure el funcionament de màquines i mecanismes aplicant 
coneixements previs de les àrees de Tecnologia i Física. 

[4] Valorar l’avenç tecnològic al llarg de la història en base a invents que marquen un 
salt tecnològic i el desenvolupament humà. 

 
8.4.4. Competències bàsiques 

 
Les activitats proposades en el MERCATECvallès ens permetrà treballar de manera més 
important les següents competències bàsiques pròpies de Tecnologies: 

a) Competència en el coneixement i interacció amb el món: Adquirint coneixements 
sobre projectes, màquines, experiments i invents, analitzant-los des de diferents punts 
de vista que permetran conèixer com s’han dissenyat i construït, com funcionen, els 
elements que els formen i quina funció realitza cada element dins del conjunt. 

 
Respecte a les competències bàsiques transversals que es treballen tenim: 

b) Competència comunicativa: Mitjançant l’adquisició de vocabulari específic, en els 
processos d’anàlisi, consens i comunicació de la informació; i també en la redacció 
d’informes tècnics. 

c) Competència d’aprendre a aprendre: Per mitjà del desenvolupament d’estratègies per 
la resolució de problemes (com la deducció d’un funcionament esperat),per mitjà de 
l’anàlisi. 

d) Competència d’autonomia i iniciativa personal: Abordant els problemes tecnològics de 
manera reflexiva i plantejant alternatives i solucions de manera autònoma i creativa, 
tant en tasques individuals com col·lectives. 

 
8.4.5. Continguts 

 
Aquesta activitat respon a la necessitat de contingut del currículum de 4rt d’ESO (Optativa), i 
s’encabeix dins del tercer trimestre (depenent de les dates de celebració i els festius propers; 
preferiblement en acabar les unitats didàctiques dels següents blocs), en els blocs de 
“Electrònica, pneumàtica i hidràulica” i “Control i automatització”. Sobretot és un sortida indicada 
en el 3er trimestre de Tecnologia (Optativa), ja que els alumnes ja tenen coneixements 
suficients d’electricitat, electrònica, tecnologia de control, automatismes i domòtica. Allà es 
tracten continguts com: 
 

- Caracterització d’aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells. 
 
- Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions i màquines. 
 
- Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements 
mecànics i elèctrics necessaris pel seu moviment. 
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- Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg 
de la història. 

 
Tot es treballarà durant tota la visita al MERCATECvallès, ja que participaran en 
les activitats (18 d’Abril de 2012) de: 
 

 En la visita a la “fira de projectes” de les Escoles/Instituts. Aquest any 
es presentaven projectes com: la casa domotitzada, estampació 
automàtica, programació del robot Pololu, semàfor... on poden veure tant 
aplicacions d’electrònica, electricitat, automatització, control, etc. 
 

 En la visita al taller de “Màgia, il·lusionisme i autòmats”, veuran 
autòmats mecànics, precursors de l’automatisme actual. Se’ls forçarà a 
intuir-ne el funcionament, de vegades més complicat; i com és el procés 
des de la idea fins a la realització final de l’autòmat, dins d’un procés 
tecnològic. 
 

 En la visita a la conferència de “Física de l’atmosfera amb 
experiments low cost” fiançaran coneixements de fenòmens físics que 
tenen influència en l’àmbit de la tecnologia. També els força a preveure’n 
el resultat a través de desmuntar les primeres hipòtesi. Així aprenen a 
analitzar be les situacions, i a no donar res per vàlid fins a la comprovació 
experimental i l’anàlisi des de tots els punts de vista. També els ensenya 
que no calen grans invents ni inversions per comprovar alguns dels 
fenòmens més importants que condicionen el disseny en l’àmbit de 
l’enginyeria, i els motiva a reflexionar. 
 

 En la visita al taller dels “Invents que han canviat la història” podran 
veure el funcionament de diversos objectes i màquines de tots els temps, 
que han revolucionat la tecnologia i forçat al desenvolupament de la 
societat. També se’ls força a preveure’n el funcionament, remarcant la 
base física de cadascun d’ells. 

 
8.4.6. Temporització 

 
La temporització total de l’activitat, sumant la durada pròpia de la sortida (consultar apartat 
8.4.2. Fitxa tècnica. Durada) serà: 
 

Respons. Lloc Organitz Temps Nº i activitat 

Professor 

Aula 
ordinària 

Grup 
classe 

15 min 1 
Entrega de la fitxa i presentació 
de l’activitat/sortida. 

Viatge 
Grup 

classe 
30 min 2 

Anada (a peu) a l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa (on es 
celebra el MERCATECvallès) 

Lluís Ribas 
(acompanyat 
pel professor) 

Taller Màgia, 
il·lusionisme i 

autòmats 

Subgrup 1 
(15 

alumnes) 

30 min 
+ 15 
min 

3 

Estada en el taller dels 
autòmats. Un cop acabat, 
realitzar les activitats de la fitxa 
sobre el taller d’autòmats. 

Ramón 
Magem 

(acompanyat 
pel professor) 

Taller Els 
Invents que 
han canviat 
la història 

Subgrup 2 
(15 

alumnes) 

20 min 
+ 25 
min 

3 

Estada en el taller dels invents. 
Mentre es realitza, els alumnes 
solucionen les activitats de la 
fitxa sobre el taller d’invents. 

Lluís Ribas 
(acompanyat 
pel professor 

de suport) 

Taller Màgia, 
il·lusionisme i 

autòmats 

Subgrup 2 
(15 

alumnes) 

30 min 
+ 15 
min 

4 

Estada en el taller dels 
autòmats. Un cop acabat, 
realitzar les activitats de la fitxa 
sobre el taller d’autòmats. 

Ramón 
Magem 

Taller Els 
Invents que 

Subgrup 1 
(15 

20 min 
+ 25 

4 
Estada en el taller dels invents. 
Mentre es realitza, els alumnes 
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Respons. Lloc Organitz Temps Nº i activitat 

(acompanyat 
pel professor) 

han canviat 
la història 

alumnes) min solucionen les activitats de la 
fitxa sobre el taller d’invents. 

Jordi Mazón 
(acompanyat 
pel professor 

de suport) 

Sala d’actes. 
Conferència 

física de 
l’atmosfera 

Grup 
classe 

40 min 
+ 20 
min 

5 

Assistència a la conferència la 
física de l’atmosfera. realitzar 
les activitats de la fitxa sobre la 
conferència la física de 
l’atmosfera. 

Professor 
Fira 

d’exposicions 
de projectes 

Grup 
classe 

30 min 6 

Visita a les diferents sales 
expositores de projectes. 
Resolució de l’activitat 1, 8 i 
ampliació. 

Professor 

Viatge 
Grup 

classe 
30 min 7 

Tornada a l’Escola/Institut a 
peu. 

Aula 
ordinària 

Grup 
classe 

1 hora 8 

Es farà una posada final en 
comú de la sortida (el que més 
ha agradat, el que menys...) i 
s’entregarà la fitxa d’activitats. 

  TOTAL: 5 hores i 15 min 
 

8.4.7. Activitats generals 
 
Prèviament a la visita al MERCATECvallès, es donarà una fitxa a cada alumne i se’ls agruparà 
en grups de 5 alumnes. La resolució de la fitxa es realitzarà durant la sortida (llevat d’algunes 
activitats que els alumnes poden fer a casa). Aquesta fitxa contindrà activitats (en grup i 
individuals), de les quals s’ha preparat una fitxa tipus que es pot consultar en l’apartat 8.4.14. 
Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida). 
 

8.4.8. Activitat de reforç 
 
S’inclou en la fitxa que s’entregarà a l’alumne una activitat de reforç. Aquesta activitat 
(individual, activitat 8). Està pensada com a reforç dels coneixements previs sobre les fases 
d’un procés tecnològic. A més, inclina a la reflexió, ja que poden veure que aquestes fases no 
només s’apliquen en l’àmbit tecnològic, sinó que són per a la resolució de qualsevol problema, 
quotidià o no. També reforça l’estructura mental que es vol aconseguir dels alumnes en abordar 
qualsevol problema. 
 

8.4.9. Activitat d’ampliació 
 
Es proposa una activitat d’ampliació a la fitxa (individual) que poden realitzar mentre estiguin 
visitant la fira d’exposicions de projectes. Els alumnes hauran de fer un recull dels projectes que 
presenta la seva pròpia Escola/Institut, a més de fer un petit informe sobre un dels projectes que 
sigui significatiu per ell. Té com a finalitat establir lligams de l’alumne amb l’Escola/Institut i amb 
els seus companys, interessant-se per les idees dels companys i promovent les relacions 
personals. 
 
També té com a finalitat promoure la crítica constructiva, ja que hauran d’exposar quina/es 
millores proposarien pel projecte escollit, induint a l’anàlisi profund del projecte, el diàleg i la 
creativitat. 
 

8.4.10. Criteris d’avaluació 
 
Els criteris d’avaluació de les activitats són: 
 

[1] Descriure el funcionament dels diversos autòmats i invents exposats, amb el 
vocabulari tècnic adient. 

[2] Descriure els fenòmens físics que succeeixen en l’atmosfera i que són responsables 
dels canvis de temps, i extrapolar el coneixement aplicat a experiments amb 
elements quotidians. 
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[3] Classificar en una línia del temps les fases d’un procés tecnològic. 
[4] Valorar la necessitat d’establir un procediment clar i estructurat per solucionar 

qualsevol problema. 
[5] Identificar dades sobre varis invents que van suposar un salt tecnològic en cada 

època i als que devem l’avenç de la societat. 
[6] Analitzar un projecte exposat des d’un punt de vista del procés tecnològic, i de 

manera sintètica i crítica constructiva i aportar millores. 
 

8.4.11. Avaluació de les activitats 
 
La sortida s’avaluarà segons: 
 

- La resolució de la fitxa d’activitats per l’alumne (100 %). 
Es pot consultar la fitxa a l’apartat 8.4.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la 
sortida i les solucions de la fitxa en el document Annexes > Annex 5. 
L’activitat d’ampliació pujarà la nota de la fitxa, fins a un màxim de 10 punts. 

- Actitud durant la visita i en les sessions de classe relacionades amb les activitats. Es 
valorarà mitjançant l’aplicació d’un factor que s’aplicarà directament sobre la nota final 
de l’activitat, i tenint en compte l’actitud en les sessions durant la visita, i en les sessions 
prèvies i posteriors sobre la visita. El factor serà de 0,8 a 1,2; valorant una actitud 
normal amb 1,0. 

 
NOTA FINAL: 
 

[(Nota fitxa + Punts activitat ampliació)* Factor d’actitud 
 
 
La fitxa s’avaluarà segons aquesta pauta (activitats obligatòries): 
 

Tipus Activitat Puntuació Desglossat de la puntuació 

Grup 

1 1,5 punts 

S’ha d’omplir els camps: 
1. Fotografia de grup; 2. Què és l’invent o màquina?; 3. 

Quina funció realitza? 
Es donaran 0,5 punts per cada pregunta o activitat 

correcta 

2 1,0 punt 

S’ha de contestar una pregunta: 
- Es donarà 1 punt per una resposta coherent i 
complerta; 0,5 per una resposta coherent però 

incomplerta; 0 punts per una resposta poc coherent i 
incomplerta 

3 1,0 punt 

S’ha de contestar una pregunta: 
- Es donarà 1 punt per una resposta coherent i 
complerta; 0,5 per una resposta coherent però 

incomplerta; 0 punts per una resposta poc coherent i 
incomplerta 

4 1,5 punts 

S’ha de contestar dues preguntes: 
- Per a la primera pregunta, es donarà 1 punt per una 
resposta coherent i complerta; 0,5 per una resposta 

coherent però incomplerta; 0 punts per una resposta poc 
coherent i incomplerta 

- Per a la segona pregunta, es donaran 0,5 punts per 
una resposta correcta; 0 si és incorrecta 

5 1,5 punts 

S’ha de contestar dues preguntes: 
- Per a la primera pregunta, es donarà 1 punt per una 
resposta coherent i complerta; 0,5 per una resposta 

coherent però incomplerta; 0 punts per una resposta poc 
coherent i incomplerta 

- Per a la segona pregunta, es donaran 0,5 punts per 
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Tipus Activitat Puntuació Desglossat de la puntuació 

una resposta correcta; 0 si és incorrecta 

6 1,5 punts 
S’han d’omplir 12 camps: 

- Es donaran 0,125 punts per cada camp omplert 
correctament. 0 punts per cada camp incorrecte 

7 1,0 punt 

S’ha de contestar una pregunta: 
- Es donarà 1 punt per una resposta coherent i 
complerta; 0,5 per una resposta coherent però 

incomplerta; 0 punts per una resposta poc coherent i 
incomplerta 

Individual 
8 

(Reforç) 
1,0 punt 

S’ha de fer un esquema, i contestar dues preguntes: 
- Es donaran 0,6 punts si l’esquema és correcte. 0 si és 
incorrecte. 
- Per a cada pregunta: Es donaran 0,2 punts per una 
resposta coherent i complerta; 0 punts per una resposta 
poc coherent i incomplerta 

 10 punts 
 
Per a l’activitat voluntària individual d’ampliació, es valorarà fins 1 punt a sumar directament a la 
nota de la fitxa, fins a un màxim de 10 punts totals. 

- Per al recull de projectes: si recull al menys un 75% de projectes presentats per 
l’Escola/Institut, es donaran 0,5 punts. Es donaran 0,25 punts si recull prop del 50% dels 
projectes i 0 punts si recull menys del 50% dels projectes. 
- Per a les preguntes sobre el projecte (a contestar 5 preguntes), es donaran 0,1 punts 
per cada resposta correcta i coherent. 0 punts si és errònia o incoherent. 

 
Pes dins l’avaluació trimestral: La nota de la sortida representarà un 20% de la nota final del 
trimestre. 
 

8.4.12. Bibliografia complementària per al docent 
 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
 

 Institut de Tecnoetica. http://www.tecnoetica.org/index/Institut_de_Tecnoetica.html 

 Mercatec Vallès. De l’Institut de Tecnoetica. Pàgina d’inici. 
 http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/VALLES.html 

 Mercatec Vallès. De l’Institut de Tecnoetica. Descàrrega de documents informatius. 
 http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/material_valles.html 

 Recerca en Acció. Informació sobre el Museu dels Autòmats del Tibidabo. 
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/event/20120203-museu-d-
automats.jsp 

 
8.4.13. Bibliografia complementària per a l’estudiant 

 
Última visita 13/06/2012 a 10:00. 
 

 Mercatec Vallès. De l’Institut de Tecnoetica. Llistat del projectes per Escoles/Instituts. 
http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/material_valles.html 

 FQ experimentos. Explicació i vídeos del fenomen de l’activitat 4. http://fq-
experimentos.blogspot.com.es/search/label/presi%C3%B3n%20atmosf%C3%A9rica 

 FQ experimentos. Explicació i vídeos del fenomen de l’activitat 5 
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2009/01/una-mano-invisible.html 

 
8.4.14. Fitxa d’activitats per l’alumne de la sortida 

 
A continuació, s’adjunta la fitxa (format A3, a imprimir a doble cara) de la sortida. Per a consultar 
les solucions de les activitats, cal consultar el document Annexes > Annex 5. 

http://www.tecnoetica.org/index/Institut_de_Tecnoetica.html
http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/VALLES.html
http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/material_valles.html
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/event/20120203-museu-d-automats.jsp
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/event/20120203-museu-d-automats.jsp
http://www.tecnoetica.org/mercatec/MERCATEC/material_valles.html
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/search/label/presi%C3%B3n%20atmosf%C3%A9rica
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/search/label/presi%C3%B3n%20atmosf%C3%A9rica
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2009/01/una-mano-invisible.html


MERCATEC                          MERCATEC                          MERCATEC                          MERCATEC                          
vallvallvallvallèèèèssss

Data:________________

Grup:________________

ACTIVITAT 1  (En grup. 10 minuts. 1,5 punts)

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)
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ACTIVITAT 8  (Individual. A casa. 1,0 punt)

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. 15 minuts)

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

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

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) Requeriment

e) Realització

f) Planificació de l’acció. Projecte

Creus que és necessari seguir aquesta metodologia per la resolució de 
problemes? Per què?_______________________________________________

___________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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ACTIVITAT 4  (En grup. 10 minuts. 1,5 punts)

Per què no cau l’aigua continguda en un got, si hi posem una cartolina 
sobre i girem el got?_________________________________________________

____________________________________________________________________

Prova a fer-ho a casa. Què és indispensable per a que l’experiment

ACTIVITAT 2  (En grup. 5 minuts. 1,0 punt)

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?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ACTIVITAT 5  (En grup. 10 minuts. 1,5 punts)

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. 1,0 punt)

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

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

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? 

_______________________________________________________________________________________________

ACTIVITAT 3  (En grup. 10 minuts. 1,0 punt)

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?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

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

Perquè?_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

funcioni?______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ACTIVITAT 6  (En grup. 15 minuts. 1,5 punts)

Omple els buits de la taula següent:

Invent Any Inventor  Invent Any Inventor 
El motor 
Stirling 

   
Generador 
electrostàtic 

  

 
 

Segle I    1898  

  
Benjamin 
Franklin 

   
Heinrich 

Hertz 
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9. CONCLUSIONS 
 
L’elaboració d’una programació d’activitats curriculars a desenvolupar fora del centre és una 
tasca molt laboriosa i sovint poc prioritzada en els centres docents per diferents motius. En 
moltes ocasions aquestes activitats són considerades com entreteniments per a l’alumnat, com 
una excusa més per oxigenar les classes i l’alumnat. En altres, perquè suposa un esforç 
addicional per al docent, moltes vegades gairebé impossible de realitzar per qüestions de 
temps. Un altre factor podria ser la manca de recursos documentals i bibliogràfics de referència 
que facilitin al docent la seva programació. Finalment, se m’acut també que moltes vegades els 
centres programen sortides que disposen de guia o de recursos didàctics ja preparats que 
alliberen als docents d’aquesta tasca; però sense que hi hagi una avaluació documental de la 
idoneïtat, sinó merament experimental (es suposa la idoneïtat si ha funcionat durant molts 
cursos), cosa que no ajuda a que cada centre millori les seves propostes i les estudiï a fons, 
adaptant-les a cada situació. 
 
He de dir que un cop acabat el TFM, entenc part d’aquestes raons. Realitzar els estudis de les 
sortides que proposo impliquen una disponibilitat temporal i mobilitat altes, ja que només 
contactar una visita amb els responsables de les sortides que s’estudiaven ja era una tasca 
difícil. Si a un docent a jornada complerta (o al conjunt de persones que integren el 
Departament de Tecnologia, per exemple) li afegeixes la càrrega que suposa preparar el 
desenvolupament d’una visita, crear material didàctic per aquelles que no en disposin (o sigui 
insuficient), i avaluar-ne els resultats, millorant any rere any, aquesta tasca pot resultar 
impossible. 
 
Tot i així, m’agradaria remarcar la importància de realitzar un bon estudi de cada visita abans de 
la seva execució per a que resulti profitosa i realment instructiva pels alumnes. Sense uns bons 
objectius d’aprenentatge i uns criteris d’avaluació ben definits, els alumnes estan perduts 
perquè no saben què s’espera d’ells i el docent no pot gestionar i avaluar la sortida de manera 
òptima. 
 
El treball ha estat dur, però la recompensa és gran. Jo ara ja parteixo d’uns coneixements 
treballats en el tema, que de ben segur constituiran una base i una experiència que em 
permetrà assumir la planificació d’una sortida de manera eficaç i amb seguretat. 
 
A més, he intentat integrar en el treball coneixements de diverses àrees i matèries estudiades al 
Màster (teories del coneixement, normativa curricular, afavorir les relacions emocionals entre els 
alumnes, com preparar material didàctic, estratègies i metodologies per a l’aprenentatge en 
grups cooperatius, etc,) així que m’he pres l’execució d’aquest treball també com a cloenda de 
totes aquelles coses que he pogut veure i viure durant l’últim any. De ben segur que la feina em 
serà útil en el meu futur com a docent. 
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