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1. INTRODUCCIÓ 

La tecnologia no és neutral, i la seva aplicació planteja nombrosos problemes que tenen un 

impacte sobre el medi ambient o efectes sobre la salut. Per aquest motiu, en l'educació de la 

tecnologia no s'ha de perdre de vista els seus lligams socials. De vegades, però, el 

sobrecarregat currículum fa que no es profunditzi suficientment en aquesta vessant, com s'ha 

confirmat durant l'observació al centre de pràctiques. 

En aquest el treball de fi de màster, es proposen una sèrie d'activitats didàctiques relacionades 

amb el currículum de tecnologies de 1r i 2n d'ESO, que tenen la finalitat de donar una eina al/la 

docent que li permeti abordar temes de debat tecnoètic i, sobretot, contribuir a la presa de 

consciència per part de l'alumnat. Entre les programacions realitzades es tracten temes com 

l'ús racional i els riscos d'Internet o la societat de consum, tots ells important per entendre la 

tecnologia de forma global.   

En les cinc programacions realitzades s'estableixen uns objectius d'aprenentatge, connexió 

amb el currículum i amb altres matèries, competències bàsiques treballades, metodologia de 

treball, temporització, activitats d'aprenentatge i avaluació, rúbrica de valoració, fitxes per 

l'alumnat i tota aquella informació que faciliti al/la docent la realització de les activitats amb èxit.  

Els temes proposats s'han identificat de l'anàlisi del currículum de tecnologies de 1r i 2n d'ESO. 

Tots ells es fonamenten amb algunes de les tècniques de debat existents, que s'han aplicat 

com a metodologia de treball. També s'han tingut en compte algunes idees claus de 

l'aprenentatge cooperatiu (AC), com els criteris de formació dels grups o l'assignació de rols, ja 

que la major part de les activitats proposades es realitzen en grup. L'anàlisi del currículum, les 

tècniques de debat i els trets de l'AC queden recollits a l'apartat de marc teòric, que aporta els 

fonaments teòrics del treball realitzat.  

La metodologia proposada pot suposar - per a alguns/es docents - un canvi en la manera de fer 

que, en qualsevol cas, fuig de la concepció clàssica de les classes magistral, en què l'agent 

actiu en el procés d'ensenyament-aprenentatge és el/la docent i l'alumnat és l'agent passiu. El 

que es pretén és afavorir un ambient participatiu, que motivi i engresqui l'alumnat, que 

intervingui activament en el seu propi aprenentatge. Això implica un canvi de rol del/la docent, 

que a de prendre el paper de dinamitzador, orientador i conductor de l'alumnat, un paper en 

què han d'entrar en joc - més que mai - les habilitats socials del professorat.     

Amb tot, desitjo que aquest treball orienti al professorat en la seva tasca, per donar una vessant 

més humana a la tecnologia. L'esperit crític és vital per entendre l'entorn que ens envolta, un 

entorn tecnològic canviant que planteja nous reptes dia rere dia. Confio, doncs, que aquest 

treball contribueixi a la reflexió, el debat i la presa de consciència de l'alumnat en torn a l'ús de 

la tecnologia i les seves conseqüències.  

 

 

"Per què aquesta magnífica tecnologia científica, que estalvia feina i ens 

fa la vida més fàcil, ens aporta tan poca felicitat? La resposta és clara, 

simplement: perquè encara no hem après a utilitzar-la amb encert."  

 

Albert Einstein (1875-1955).   
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2. OBJECTIUS TFM 

Els objectius didàctics i pedagògics d'aquest TFM són: 

 Elaborar material per fomentar la reflexió, el debat i la presa de consciència de 

l'alumnat en torn la tecnologia i els problemes socials que comporta. 

 Donar eines al/la docent per portar el debat tecnoètic a l'aula (programació d'activitats 

1r i 2n d'ESO).  

 Fer compatible la visió de tecnologia i societat amb el currículum de l'assignatura.  

 Donar una vessant més humana a l'assignatura de tecnologies. 

3. JUSTIFICACIÓ TFM 

Plantejament previ  

Segons Acevedo (La tecnologia en las relaciones CTS, 1996), podem distingir 3 formes 

d'abordar l'ensenyament de la tecnologia: 

1. "Per a" la tecnologia, que pretén formar tècnicament treballadors per a la indústria 
tecnològica, i es centra només en les qüestions purament tècniques, com els productes 
i els processos de fabricació.  

2. "Sobre" la tecnologia, que té com a fita ressaltar els aspectes culturals i organitzatius 
de la tecnologia i, alhora, veure'n les seves conseqüències socials, però que no permet 
adquirir capacitats tècniques ni destreses pràctiques. 

3. "En" la tecnologia, que implica concedir la mateixa importància a les dues dimensions 
anteriors, i que té com a finalitat donar una formació inicial com a tecnòlegs, tot i que 
això és difícil d'assolir perquè exigeix mantenir un equilibri entre 2 aspectes molt 
diferents.  

Imatge 1. Justificació TFM 

 

Normativa i documents de referència  

Objectius de la tecnologia (Currículum d'educació secundària obligatòria, Decret 
143/2007):  

"Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament 
econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles." 

"Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, 
la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general." 

Funcions del professorat (LOE: Llei Orgànica 2/2006 d'Educació, article 91): 
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"Atendre al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de 

l'alumnat." 

Conferència internacional d'Experts sobre l'Ensenyança de les Ciències, la Tecnologia i 
les Matemàtiques en pro del Desenvolupament Humà (Goa, India, 20-23 de febrer de 
2001). Conclusions: 

"Per al desenvolupament sostenible, és fonamental que la població posseeixi 
coneixements bàsics en matèria de ciència i tecnologia." 

"L'accés a l'educació científica i tecnològica, que contribueixi a la pau i al 
desenvolupament humà, és un dret de tots els nens des de l'edat més primerenca."  

"Com a desafiament dels professors de tecnologia al segle XXI, han de procurar que 
tots els membres de la societat adquireixin un nivell de d'educació en ciències, 
tecnologia i matemàtiques, de manera que puguin prendre decisions i fer eleccions 
encertades en esferes de la seva vida que incideixen en els descobriments i aplicacions 
científiques, i vetllar perquè les capacitats que la ciència i la tecnologia confereixen a la 
humanitat s'utilitzen en benefici de tots i no només en el d'uns pocs." 

Recull d'evidències   

De l'observació feta a les classes de tecnologia d'ESO al centre de pràctiques, podem afirmar 
que:  

 Els llibres de text de l'assignatura se centren en qüestions purament tècniques, a 

excepció d'alguns aspectes relacionats amb la sostenibilitat i l'estalvi energètic.  

 Seguint la línea dels llibres de text, entre el professorat predomina el model 

d'ensenyament "per a" la tecnologia (qüestions purament tècniques).  

 Els/les professors/es afirmen que no es treballen continguts sobre les implicacions 

socials de la tecnologia per manca de temps.  

Desajust  

S'identifica un desajust clar entre el recull d'evidències del centre de pràctiques (model 

d'ensenyament "per" a la tecnologia amb aspectes purament tècnics) i la normativa i els 

documents de referència citats, en els quals es parla de la relació de la tecnologia amb la 

societat i el medi ambient, la valoració crítica, els avenços tecnològics, el desenvolupament 

social i moral de l'alumnat, l'accés a l'educació tecnològica que contribueixi a la pau i al 

desenvolupament humà i l'eliminació de les diferències en l'accés a la tecnologia.  

Proposta 

Des del punt de vista normatiu hi ha una voluntat clara d'ensenyar aquells aspectes que tenen 

a veure amb les conseqüències socials de l'ús de les tecnologies, però les evidències recollides 

indiquen que, en la pràctica, aquesta voluntat no es fa palesa.  

Arribat a aquest punt, creiem que cal donar eines als/les professors/es per poder cobrir aquesta 

mancança en els continguts de l'assignatura.  
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4. MARC TEÒRIC 

A l'hora de programar les activitats per 1r i 2n d'ESO s'ha tingut en compte el currículum de 

l'assignatura, així com algunes de les tècniques de debat existents i els trets bàsics de 

l'aprenentatge cooperatius (AC) que s'han utilitzat com a estratègia didàctica i metodològica.  

Anàlisi del currículum  

Per tal d'identificar els possibles temes de debat tecnoètic, cal analitzar el currículum de 

tecnologia de 1r i 2n d'ESO. Fer aquesta anàlisi directament del currículum (Decret 143/2007) 

resultaria feixuc, donada l'extensió dels continguts i, alhora, poc concret, ja que el currículum 

dóna un cert grau de flexibilitat a l'hora de fer-ne el desplegament de continguts. Per aquests 

motius, l'anàlisi curricular s'ha fet a través dels llibres de texts de Tecnologia de l'editorial 

McGraw-Hill. D'aquesta manera, s'ha simplificat la tasca i s'ha pogut concretar més en la 

identificació dels possibles temes de debat tecnoètic.   

Taula 1. Temes tecnoètics 1r i 2n d'ESO 

 UNITAT Temes tecnoètics 

1r 
d'ESO 

1. El procés tecnològic - Tecnologia i societat: introducció. 
La tecnologia de l'armament. 

2. Sistema informàtic  

3. el processador de textos. Internet  

4. L'aula de tecnologia  

5. El dibuix tècnic  

6. Els materials d'ús tècnic: la fusta - El consum de fusta i la 
desforestació 

7. El circuit elèctric  

8. Anem al taller  

2n 
d'ESO 

1. Documentació multimèdia i eines de 
presentació  

 

2. Internet i xarxes locals - L'ús racional i els riscos d'Internet 

Metalls i plàstics  - Reducció, reutilització i reciclatge 
de materials.  

4. Introducció a l'estudi de màquines  

5. Magnituds elèctriques fonamentals. Circuits i 
motors elèctrics 

 

6. Producció i consum d'energia - Fonts d'energia: eficiència i 
sostenibilitat. 

7. Estudi de processos industrials: les indústries 
tèxtils i alimentàries 

- La societat del consum.  
- La indústria alimentària: els 
additius i els transgènics.  

8. Anem al taller  

 

Tècniques de debat 

A continuació, s'expliquen breument algunes de les tècniques de debat que es poden aplicar 

com a eina educativa:  

Xiuxiueig. El grup-classe s'agrupa per parelles i, durant un temps breu, es debaten algunes 

preguntes o un tema plantejat pel professor. La finalitat d'aquesta tècnica és preparar el debat 

posterior a l'aula. És molt fàcil de realitzar, ja que no cal aixecar-se, ni moure's de la cadira: les 
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parelles es poden formar amb la persona del costat. Un dels avantatges és que la major part de 

l'alumnat se sent més cohibit si ha d'intervenir a l'aula que si ho fa només amb un company.  

Debat circular. El grup-classe s'asseu formant un cercle. Es numeren les persones per l'ordre 

en que estan assegudes. Primer, els qui tenen el nombre parell debaten les preguntes 

proposades pel/la professor/a amb els que tenen el nombre senar de la seva dreta. Passats 5 

minuts, fan el debat amb qui tenen el nombre senar de la seva dreta. Finalment, es fa una 

posada en comú amb tot el grup-classe.   

Reflexió prèvia. Consisteix en proporcionar uns minuts al grup-classe per a què cada persona 

reflexioni, individualment, sobre les idees a tractar en el debat. Aquesta reflexió personal es fa, 

habitualment, en silenci i cadascú anota les idees en un paper. Com el xiuxiueig, aquesta 

tècnica serveix per preparar el debat posterior a l'aula.  

Cartells. Es pengen, a diferents llocs de l'aula, uns cartell de paper amb diferents 

encapçalaments. Es divideix el grup-classe en tants grups com cartells hi ha. Cada grups se 

situa davant un dels cartells i, durant 5 minuts, escriu sobre el cartell les reflexions que li 

suggereix l'encapçalament. Passats el 5 minuts, cada grup passa a realitzar la mateixa activitat 

sobre el cartell que està a la seva dreta, i així successivament, de manera que tots els grups 

poden escriure la seva opinió sobre tots els cartells (si hi ha altres grups que ja han escrit 

algunes idees, no cal tornar-les a escriure). S'acaba l'activitat llegint tot el que s'ha escrit als 

cartells, tot aclarint els dubtes sobre el seu contingut.  

Fotodebat. El/la professor/a ha de cercar, prèviament, nombroses fotografies o dibuixos sobre 

el tema a tractar. El dia del debat, es pengen les fotografies escampades per l'aula. Els/les 

alumnes/as van passejant per l'aula i escullen aquella fotografia que els ofereixi més idees per 

debatre. A continuació, cada persona exposa al grup-classe totes les idees que la imatge li 

suggereix.   

Dramatització (role playing). Es divideix el grup-classe en grups de 3 o 4 persones per 

representar dramàticament una escena mitjançant moviment corporal les principals idees sobre 

el tema de debat a treballar. A continuació, es fa una mostra de totes les representacions 

assajades i se'n explica el significat. Les representacions també poden incloure text, 

representar situacions de la vida quotidiana...Després de les representacions es pot fer una 

posada en comú.  

Baròmetre de valors. El/la professor/a selecciona algunes frases sobre el tema a treballar. 

Tots els/les alumnes/as es posen de peu a l'aula (cal apartar prèviament taules i cadires). El/la 

professor/a enuncia una frase i els/les alumnes/as se situen a un costat de la sala si estan 

d'acord amb l'afirmació i a l'altra costat si no hi estan d'acord. A continuació, els 2 grups es 

reuneix per raonar la seva opinió. Tot seguit, el grup minoritari exposa els motius de la seva 

opinió i després ho fa el majoritari. Abans de passar a la pregunta següent, es dóna un temps 

per a què les persones que hagin canviat de parer puguin canviar de costat. En aquest cas, 

seria interessant que expressessin el motiu del canvi.  

Grups acumulatius. Es divideix el grup-classe en grups de 3 persones. Cada grup debat sobre 

un tema que volem treballar i escriu les idees en les que estan tots d'acord. Es repeteix la 

mateix dinàmica ajuntant 2 d'aquests grups i anotant els acords comuns. Les conclusions a què 

s'ha arribat en grup es presenten al grup-classe - a través del portaveu de cada grup - per 

integrar arribar a un consens. Pot ser molt enriquidor anotar al marge totes les opinions que no 

han aconseguit consens.  

Aprenentatge cooperatiu. El/la professor/a ha de preparar algunes preguntes que serveixin 

de reflexió sobre el tema a tractar. Es formen grups base de 3 a 5 estudiants/es i es reparteixen 
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tantes preguntes com persones hi hagi a cada grup. Cada grup contestarà, per consens, a les 

preguntes plantejades. Passats uns minuts, es formen grups d'experts, amb un estudiant de 

cada grup base. Cada grup d'experts s'encarregarà de d'analitzar una sola de les preguntes 

(cada grup d'experts una pregunta diferent). Després, es tornen a formar els grups base 

inicials. Cada membre del grup exposa les conclusions obtingudes pel grup d'experts i es fa 

una revisió global de les preguntes contestades inicialment. Per finalitzar, es fa una posada en 

comú amb el grup-classe.  

Taula rodona. Es formen grups de 3 a 5 alumnes/as. Cada grup debat sobre el tema plantejat 

pel/la professor/a i s'anoten les idees més representatives a què s'ha arribat. A cada grup 

s'escull un portaveu que haurà expressar la opinió del grup a la taula rodona. Els portaveus 

s'asseuen en cercle i llegeixen les conclusions fetes per cada grup. Per finalitzar, es poden 

obrir uns torns de paraula en què participi tot l'alumnat.  

Enquestes. Les enquestes poden ser útils per preparar l'activitat de debat. Depenent del temps 

de què es disposi i de l'edat de l'alumnat, les preguntes les pot donar el/la professor/a 

directament o les poden elaborar els/les alumnes/as per consens. Una manera de treballar les 

enquestes seria per grups, de manera que cada grup faci una recollida de dades, les analitzi i 

n'extregui unes conclusions. Les conclusions de cada grup es poden contrastar en forma de 

debat. Cada grup pot escollir un portaveu que llegeixi les conclusions a què ha arribat el grup. 

A partir d'aquí, es poden fer unes conclusions del grup-classe, tenint en compte les 

coincidències i les divergències en els diferents resultats obtinguts. El/la professor/a pot anotar 

les idees clau de cada grup a la pissarra en forma de graella. A molts nois i noies els resulta 

engrescador realitzar enquestes.  

Debat. El/la professor/a escull una frase controvertida en relació al tema a tractar, per exemple: 

"les dones són més llestes que els homes". Es divideix la classe en 2 grups iguals. Un grup ha 

de cercar argument per defensar raons a favor i l'altre en contra. Després es fa un debat per 

contrastar les dues postures. Es pot plantejar el tema en una sessió prèvia i deixar un temps 

per a què cadascú pugui cercar arguments per defensar la seva postura, d'aquesta manera el 

debat serà més ric.  

Font tècniques debat: ARRANZ BELTRÁN, E. Técnicas de debate. A: Funcionamiento de grupo. Primera 

edición Septiembre 1995 [en línea]. [Consulta: 23 de març de 2012]. Disponible a: 

<http://www.educarueca.org/IMG/pdf/Funcionamiento_de_grupo.pdf> 

 

Parts del debat 

A l'hora de treballar un tema mitjançant alguna de les tècniques de debat existents, podem 

diferenciar 3 parts:  

1. Introducció. El/la professor/a explica les activitats a realitzar durant la sessió o 

sessions i introdueix el tema. Aquesta introducció es pot fer mitjançant unes preguntes 

de reflexió individual (reflexió prèvia) o per parelles (xiuxiueig), amb una anàlisi de la 

realitat (enquestes), visionat d'un vídeo, lectura d'un article, cerca d'informació, entre 

d'altres. La finalitat d'aquesta introducció és preparar el debat posterior. Si volem que el 

debat sigui profitós i participatiu, no podem oblidar-nos d'aquesta part.  

2. Debat. És el centre de les activitats. Servirà per posar en comú el que s'ha treballat 

prèviament a la introducció.  

3. Conclusions. Serveix per ressaltar les idees claus que han aparegut durant el debat, 

remarcar diferents punts de vista i tancar el tema.  

Les activitats de debat poden incloure activitats d'avaluació (redacció individual o en grup, 

presentació oral, elaboració d'un document Power Point, dramatització a l'aula, etc.). 

http://www.educarueca.org/IMG/pdf/Funcionamiento_de_grupo.pdf
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En totes aquestes tècniques, el rol del/la professor/a serà preparar el material necessari per les 

activitats, gestionar el temps i els recursos, moderar els torns de paraula i, en definitiva, 

dinamitzar les activitats. 

L'elecció d'una o altra tècnica de debat dependrà - entre d'altres factors - del tema a tractar, de 

l'edat i el grau de maduresa de l'alumnat, del temps que hi volem/podem dedicar i del recursos 

disponibles al centre docent.  

Taula 2. Tècniques de debat: trets característics  

 

  

Mobiliari 

aula mòbil 

Treball previ 

individual 

Treball previ 

de grup 

Figura de 

portaveu 

Rols 

individuals 

Xiuxiueig      

Debat circular      

Reflexió prèvia      

Cartells      

Fotodebat      

Dramatització      

Baròmetre de 

valors 
     

Grups 

acumulatius 
     

Aprenentatge 

cooperatiu 
     

Taula rodona      

Enquestes      

Debat      

Dramatització      

 

L'aprenentatge cooperatiu (AC): idees claus 

Per al desenvolupament d'aquest treball, s'han tingut en compte algunes idees claus de 

l'aprenentatge cooperatiu, que es resumeixen a continuació:  

A l'hora de dissenyar una sessió d'AC, el professor ha d'assegurar que es donin, en major o 

menor mesurar, cinc trets bàsics:  

1. Interdependència positiva. que els components es vegin obligats a cooperar per assolir 

uns objectius comuns.  

2. Exigibilitat individual. Que cada  component del grup assumeixi part de responsabilitat.  

3. Interacció cara a cara. Que les activitats impliquin una interacció entre els membres del 

grup.  

4. Habilitats interpersonals i de grup. Que les activitats facilitin el desenvolupament 

d'elements de comunicació, organització, presa de decisions, liderat, etc.  

5. Procés de grup (autoavaluació). Que el grup avaluï el seu propi funcionament intern.  

Pel que fa els criteris de formació dels grups, resultar interessant formar grups heterogenis amb 

estudiants/es diferents en quant a nivell acadèmic, interessos o aficions, sexe, etc. Des 

d'aquest punt de vista, és molt interessant formar grups aleatòriament.  
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Suposem, per exemple que volem formar grups de 4-5 estudiants/es en un grup-classe de 30 

alumnes/as. Una manera de formar grups heterogenis és, primerament, dividir entre 4 el 

nombre d'estudiants/es: 30/4 = 7 + 2. Per tant, podem formar 5 grups de 4 i 2 grups de 5 (5·4 + 

2·5 = 30).  

Un cop definit el nombre de grups, podem assignar un número a cada alumne/a, numerant-los 

d'1 a 7 per l'ordre en què estan asseguts/es a l'aula: 1, 2, 3...7, 1, 2, 3...Un cop numerats, tots 

els estudiants núm. 1 formaran un grups, els del núm. 2 un altre, i així successivament.  

 

    Pissarra     

  
        

  

  1 2 
 

3 4 
 

5 6   

  
        

  

  5 4 
 

3 2 
 

1 7   

  
        

  

  6 7 
 

1 2 
 

3 4   

  
        

  

  3 2 
 

1 7 
 

6 5   

  
        

  

  4 5 
 

6 7 
 

1 2   

                    

Pel que fa el desplegament d'una sessió d'aprenentatge cooperatiu, el professor ha de portar a 

terme les següents activitats:  

1. Donar instruccions als/les estudiants/es sobre el que han de fer.  

2. Formar els grups, organitzar l'aula distribuint els grups per sectors i proporcionar, si 

s'escau, el material necessari per realitzar les tasques encomanades.  

3. Gestionar el temps destinat a cada una de les activitats.  

4. Observar el funcionament dels grups i intervenir-hi per:  

a. ensenyar habilitats de treball en equip.  

b. proporcionar ajuda acadèmica a l'estudiantat.  

5. Avaluar l'aprenentatge - tant individual com en grup - i facilitar la reflexió del grup sobre 

l'efectivitat de les activitats realitzades (autoavaluació).  

També resulta interessant establir uns rols dintre del grup, el que garanteix - en major mesura - 

la exigibilitat individual. Alguns dels rols típics que podem assignar en l'AC, amb la finalitat que 

tothom se senti implicat, són:  

1. Supervisor. Controla que tothom entengui el que s'ha de fer i que ningú no perdi el fil.   

2. Advocat del diable. Cerca arguments contraris, tot oferint idees alternatives.  

3. Motivador. Dóna a tothom la oportunitat de participar i elogia les intervencions dels 

companys.  

4. Administrador de material. Organitza i administra el material necessari per realitzar 

les tasques en cada moment.   

5. Secretari. Pren nota durant les sessions del grup.  

6. Controlador del temps. Controla el progrés, l'eficiència del grup i gestiona el temps.   
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5. ROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS 

A partir de l'anàlisi del currículum realitzada anteriorment, s'han identificat possibles els temes 

tecnoètics que es podrien treballar a 1r i 2n d'ESO.  

Taula 3. Tria de temes tecnoètics 1r i 2n d'ESO 

1r d'ESO 
- Tecnologia i societat: introducció. La tecnologia de l'armament.  Sí 

- El consum de fusta i la desforestació. Sí 

2n d'ESO 

- L'ús racional i els riscos d'Internet. Sí 

- Reducció, reutilització i reciclatge de materials. No 

- Fonts d'energia: eficiència i sostenibilitat. Sí 

- La societat del consum.  Sí 

- La indústria alimentària: els additius i els transgènics. No 

 

Com es pot apreciar a la taula 2, hi ha 2 apartats que no s'han tractat, en considerar-se que ja 

hi ha prou material desenvolupat en aquests temes.  

 

A l'hora de programar les activitats, s'ha seguit una estructura similar per a totes elles, per tal 

de facilitar el seu seguiment i donar cohesió al treball. Els apartats de què consten les activitats 

programades són - llevat de petites variacions - els següents:  

 
1. Introducció (*)  

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007)  

3. Objectius d’aprenentatge  

4. Competències bàsiques treballades  

5. Connexió amb altres matèries 

6. Metodologia de treball i recursos 

7. Temporització prevista 

8. Activitat/s d’aprenentatge 

9. Activitat/s d’avaluació (**) 

10. Fitxa/es per l'alumnat (***) 

 

(*) Serveix per introduir el tema de debat que es vol treballar a les activitats.  

(**) Totes les activitats d'avaluació inclouen una rúbrica per facilitar la tasca de correcció per 

part del professorat.  

(***) Inclou tots els documents que li caldrà a l'alumnat per realitzar amb èxit les activitats 

proposades (pautes de realització dels treballs, plantilles...). 

 

A més dels apartats descrits anteriorment, algunes activitats inclouen una fitxa de seguiment 

pel professorat o material annex (solucionaris d'activitats d'avaluació, presentacions Power 

Point a l'aula...), depenent de la tipologia de les activitats realitzades.  
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Tecnologia i societat: introducció. La tecnologia de l’armament  (1r d'ESO) 

Continguts:  

1. Introducció 

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

3. Objectius d’aprenentatge 

4. Competències bàsiques treballades 

5. Connexió amb altres matèries 

6. Metodologia de treball i recursos 

7. Temporització prevista 

8. Activitat/s d’aprenentatge 

9. Activitat/s d’avaluació 

10. Fitxa per l'alumnat (Murals "Guerres i avenços tecnològics") 

11. Fitxa de seguiment del professorat (Murals "Guerres i avenços tecnològics") 

ANNEX IV. Presentació Power Point “Tecnologia i societat” 

1. Introducció 

L'activitat tecnològica comporta una modificació constant 

del medi natural, amb efectes com l'abocament de 

residus i gasos contaminants o el canvi climàtic, que 

s'intenten minimitzar amb el desenvolupament sostenible. 

Així mateix, la tecnologia pot ser aplicada positivament o 

negativament - com és el cas de l'energia nuclear, que 

pot ser emprada per generar energia o per crear bombes 

atòmiques -. I tot això fa necessari d'identificar els efectes 

de la tecnologia en la nostra societat i analitzar-los des 

d'un punt de vista ètic.   

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

 

La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia 

 Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: 

utilització, manteniment i normes de seguretat. 

 

Nota: Les activitats proposades es poden encabir dins la Unitat 1. El procés tecnològic. 

Tecnologia 1, Ed. McGraw Hill, 2007.  

 

3. Objectius d'aprenentatge 

 

Un cop acabades les activitats, l'alumnat ha de ser capaç de:  

 Identificar els principals efectes de la tecnologia en la societat.  

 Descriure els elements claus del desenvolupament sostenible.  

 Cercar i sintetitzar informació sobre un avens tecnològic relacionat amb l'armament a partir 

d'una sèrie de fonts i pautes facilitades pel/la docent.  

 Elaborar un mural, en grup, a partir de la informació cercada.  
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4. Competències bàsiques treballades 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ja que l'activitat de xiuxiueig per 

parelles i debat proposades estimulen la competència lingüística.   

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que posa èmfasi en 

el coneixement del món físic que ens envolta (tecnologia i natura, tecnologia i societat...).  

 Competència social i ciutadana, ja que les activitats fan possible comprendre la realitat 

social en què vivim i que hem de fer per millorar-la, actuant sempre amb tolerància i 

democràcia. 

  

5. Connexió amb altres matèries 

 

 Ciències de la naturalesa: en tot el que fa referència als efectes de la tecnologia sobre 

l'entorn natural i el desenvolupament sostenible.  

 Ciències socials, geografia i història: en tot el que fa referència a la contribució de les 

guerres al progrés tecnològic al llarg de la història.  

 

6. Metodologia de treball i recursos 

 

Activitats centrades en la realització d’un mural, en grup.  

La programació consta de 8 activitats:  

 Presentació Power Point. El/la professor/a introdueix el tema de Tecnologia i societat i la 

tecnologia de l'armament a partir d’una  presentació (vegeu Annex IV). 

 Xiuxiueig per parelles (debat previ). Els/les alumnes/as s’agrupen per parelles i responen 

a les preguntes següents, tot comentant els diferents punts de vista i arribant, si és 

possible, a un acord:  

Algunes possibles preguntes pel debat previ 

1. Com afecta la tecnologia a l'entorn natural? 

 

2. Què entens per desenvolupament sostenible?  

 

3. Què vol dir que la tecnologia es pot utilitzar positivament o negativament? Posa'n 

exemples.  

 

4. Per què creus que les guerres han contribuït al progrés tecnològic al llarg de la 

història?  

 

 Reflexió a l'aula. un cop comentades les preguntes per parelles, els/les alumnes/as 

aporten la seva opinió i diferents punts de vista sobre les preguntes plantejades amb el 

grup-classe.  

 

 Formació dels grups de treball. Els/les alumnes/as hauran de realitzar un treball sobre 

els avenços tecnològics apareguts durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, que 

consistirà en la realització d'un mural en grups de 4 o 5. En primer lloc, el/la professor/a 

explicarà el treball a realitzar. La formació dels grups es farà a l'atzar, a partir del criteris de 

formació de grups definits al marc teòric d'aquest TFM. Un cop formats els grups es poden 

començar a repartir les tasques a fer per cadascú (vegeu  temes proposats, grups previstos 

i especificacions del treball a la fitxa de seguiment, apartat 10). 
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 Realització del mural (a casa). L'alumnat haurà de buscar informació sobre l'invent triat - 

preferiblement, a les fonts de cerca facilitades a la fitxa de l'alumnat -,  cercar una o més 

imatges i confeccionar el mural. El que es pretén és que l'alumne/a agafi el costum de 

consultar llibre de text a la biblioteca ja que, en l'entorn tecnològic actual en què les TIC 

formen part del nostre dia a dia, s'està perdent el costum de consultar altres recursos 

igualment vàlids com els tradicionals llibre de text, que podem trobar a qualsevol biblioteca 

municipal. Per aquest motiu, a la fitxa de l'alumnat es donen algunes indicacions a seguir 

per cercar informació a la biblioteca. Com que es tracta d'alumnes de 1r d'ESO - encara 

amb poca iniciativa personal - se'ls guiarà en la cerca d'informació per adequar les tasques 

a la seva maduresa.  

 

 Finalització del mural. Els/les alumnes/as tindran uns minuts per acabar de fer el mural 

(enganxar fotografies, acabar de posar el text...).  

 

 Presentació dels murals. Cada grup disposarà de 5 minuts per explicar, molt breument 

als seus companys, la seva tasca, parant especial atenció a les següents qüestions: Amb 

quines dificultats ens hem trobat? Què és allò que ens ha agradat més? Què hem après?. 

 

 Conclusions. Per tancar el tema, el/la professor/a farà una reflexió sobre els efectes 

negatius de les guerres i què, sorprenentment, aquest conflictes bèl·lics donen lloc a una 

sèrie de conjuntures socials que afavoreixen l'aparició d'avenços tecnològics.  

 

7. Temporització prevista 

 

Sessió Activitats Temps 

1 Presentació Power Point.  15 min. 

1 Xiuxiueig per parelles.  10 min. 

1 Reflexió a l'aula.  10 min. 

1 Formació dels grups de treball.  25 min. 

- Realització del mural (a casa).  1h 30 min. 

2 Finalització del mural.  20 min. 

2 Presentació dels murals.  30 min. 

2 Conclusions.  10 min. 

 Total      
2 hores aula  

(1h 30 min a casa) 

 

8. Activitat/s d'aprenentatge 

  

 Presentació Power Point.  

 Xiuxiueig per parelles.  

 Reflexió a l'aula.  

 Presentació dels murals. 

 
9. Activitat/s d'avaluació 

 

 Realització del mural 

 

Notes:  

- La valoració del mural tindrà una part individual i una part de grup, que contaran un 60% i 

un 40% de la nota, respectivament. Per poder fer el promig entre la part individual i la de 

grup, caldrà aprovar la part individual (Vegeu rúbrica d'avaluació).   

- L'activitat s'avaluarà i qualificarà com a activitats a l'aula de la unitat corresponent.  
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Rúbrica d'avaluació (MURAL) 

VALORACIÓ INDIVIDUAL (60%) 

Criteris/Nivells Excel·lent (10) Notable (7,5) Aprovat (5) Suspès (3) 

Adequació 

continguts 

(20%) 

- Hi ha tots els 

continguts 

especificats a la 

fitxa de l'alumnat. 

-  - - Manca 1 a més 

dels continguts 

especificats a la 

fitxa de l'alumnat.  

Descripció 

breu de 

l'invent (30%) 

- El text seleccionat 

és clar, entenedor i 

explica els trets 

essencials (*).  

- El text té la 

longitud adequada.  

- El text és clar i 

entenedor, però 

manca un dels 4 

trets essencials (*).  

- El texts té la 

longitud adequada. 

- El text no és 

massa entenedor, 

i manca un dels 4 

trets essencials 

(*).  

- La variació entre 

el rang de longitud 

i la longitud real 

és >20%. 

- El text és poc 

entenedor i 

manquen 2 a més 

dels 3 essencials 

(*). 

- La variació entre 

el rang de longitud i 

la longitud real és 

>50%. 

Correcció 

Ortogràfica i 

lingüística 

(20%) 

- No hi ha cap 

errors ortogràfic ni 

gramatical. 

- Hi ha 1 error 

ortogràfic o 

gramatical. 

- Hi ha 2 o 3 

errors ortogràfic o 

gramatical. 

- Hi ha més de 3 

errors ortogràfic o 

gramatical. 

Imatges (30%) - La fotografia és 

representativa de 

l'invent.  

- La qualitat de la 

imatges és bona. 

- La fotografia és 

representativa de 

l'invent.  

- La imatge es veu 

pixelada. 

- La fotografia és 

poc representativa 

de l'invent. 

- La imatge és de 

mala qualitat. 

- No hi ha imatge. 

VALORACIÓ DE GRUP (40%) 

Criteris/Nivells Excel·lent (10) Notable (7,5) Aprovat (5) Suspès (3) 

Homogeneïtat 

text (30%) 

- La mida i el tipus 

de text utilitzat és la 

mateix.  

- Hi ha una manca 

de criteri en el tipus 

de text en alguna 

part del mural.   

- Hi ha text 

mecanografiat i 

text a mà en 

alguna part.  

- No hi ha cap 

criteri en la tria del 

text (text 

mecanografiat i text 

a mà, diferents 

tipografies, mides, 

colors...) 

Homogeneïtat 

imatges (20%) 

- Totes les imatges i 

tenen una mida i 

una resolució 

similar.  

- Una de les 

imatges és passa 

petita o massa 

gran. 

- Algunes imatges 

són massa petites 

o altres massa 

grans. 

- Hi ha imatges de 

mala qualitat.  

- No hi ha cap 

criteri en la tria de 

les imatges (mides, 

resolució, colors...). 

Composició en 

general 50% 

- La composició és 

clara i polida.  

- Es poden 

identificar els 

diferents invents a 

primer cop d'ull. 

- El mural té un 

nivell estètic cuidat. 

- La composició és 

clara i polida, llevat 

d'algun detall. 

- Es poden 

identificar els 

diferents invents a 

primer cop d'ull. 

- Hi ha una o dues 

errada estètica. 

- La composició 

no és prou clara i 

polida (hi ha 

guixades). 

- Costa identificar 

els diferents 

invents a primer 

cop d'ull. 

- Hi ha més de 

dues errades 

estètiques. 

- La composició 

estètica és nefasta.  

- Es fa difícil 

identificar els 

diferents invents.  

- L'estètica del 

mural no està gens 

cuidada.  

  

(*): Vegeu apartat 10. Fitxa per l'alumnat (requeriments del mural). 
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10. Fitxa per l'alumnat (Murals "Guerres i avenços tecnològics") 

Heu de realitzar, en grups de 4 o 5 persones, un mural sobre alguna de les temàtiques 

proposades:  

Requeriments del mural 

 Material: Carolina blanca o de color (mida DIN-A3 o DIN-A2). 

 Text escrit a mà o a ordinador (cal seguir uns criteris homogenis del mural en grup per 

cuidar la presentació).  

 Cada alumne/a ha de triar un dels avenços proposat a la llista del seu grup, o bé un altre 

que encaixi amb la temàtica del seu grup. De cada avens, al mural hi haurà de constar: 

o Nom de l'avens en lletra gran.  

o Descripció breu: en què consisteix, aplicacions, inventor, any...(40-60 paraules). 

o Font/s d'on ha tret la informació (al peu del text). 

o Nom i cognoms de l'alumne/s (al peu del text).  

o Una fotografia representativa de l'avens.  

 
Exemple proposat (La Guillotina):  
 

 

La Guillotina 

Làmina tallant que cau guiada per dos muntants verticals 
i serveix per a decapitar els condemnats a mort. Va ser 
proposat l'any 1789 per Joseph-Ignace Guillotin, per 
evitar sofriments als condemnats. Quedà en desús l'any 
1981, en ésser abolida la pena de mort a França. 
 
Font: Enciclopèdia catalana  
Alumne/a: Guillem Carrillo Junyent 
 

Grups del mural:  

Grup 1. Vehicles i armament durant la Primera 

Guerra Mundial 

 Grup 2. Invents apareguts durant la 

Primera Guerra Mundial 

- Avió 
- Automòbil 
- Submarí 
- Armes químiques (gas mostassa o 

fosgè)  

 - Màquina d'afaitar 
- Rellotge de polsera 
- Cremallera 
- Neteja parabrises 

   

Grup 3. Tecnologies d'armament de la Segona 

Guerra Mundial 

 Grup 4. Vehicles de la Segona Guerra 

Mundial 

- Bomba atòmica 
- Míssils teledirigits 
- Radar  
- Sistema de busseig autònom 

 - Turbina dels avions a reacció 
- Tot terreny (Jeep)  
- Helicòpter  

   

Grup 5. Tecnologia de suport al camp de 

batalla en la Segona Guerra Mundial 

 Grup 6. Altres invents durant la Segona 

Guerra Mundial 

- Detergent en pols 
- Penicil·lina 
- Polvoritzador (aerosol) 
- Llauna de conserves 

 - Bolígraf de bola 
- Càmera fotogràfica (procés de 
positiu-negatiu) 
- Ordinador 
- Microones 
- El súper pegament 
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Fonts on podeu cercar la informació 

 Enciclopèdia catalana (Petit enciclopèdia catalana, Enciclopèdia catalana bàsica o 

Gran enciclopèdia catalana). 

 Enciclopèdia catalana i universal Avui.  

 Enciclopèdia de la ciència y de la tècnica.  

 Enciclopèdia de les armes (Beijing: Infantil i Juvenil de Beijing, 2007). 

 Arma : historia visual de armas y armaduras (Madrid : Pearson Educación, cop. 2008). 

 Les Armes a través de la història (Barcelona : AFHA, 1980). 

 Armas de fuego: militares y deportivas del siglo XX (Madrid: Tikal, 2010). 

 

Totes les fonts citades es troben a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 

Barcelona. Podeu consultar el catàleg a: http://sinera.diba.cat/.  

 

A l'hora de cercar informació, el millor és que aneu a qualsevol biblioteca municipal. Allà podreu 

consultar el catàleg i fer una cerca en funció del tema, títol, autor... 

 

També podeu demanar ajudar al personal de la biblioteca per a què us faciliti la cerca.  

 

 
Font: http://sinera.diba.cat/  

http://sinera.diba.cat/
http://sinera.diba.cat/
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11. Fitxa seguiment professorat (Murals "Guerres i avenços tecnològics") 

Ompliu la fitxa següent posant el vostre nom i l'avens tecnològic que treballareu pel mural:   

Grup 1. Vehicles i armament durant la Primera Guerra Mundial 

Membre del grup (Nom i cognoms) Avenç tecnològic triat 

  

  

  

  

  

 

Grup 2. Invents apareguts durant la Primera Guerra Mundial  

Membre del grup (Nom i cognoms) Avenç tecnològic triat 

  

  

  

  

  

 

Grup 3. Tecnologies d'armament de la Segona Guerra Mundial  

Membre del grup (Nom i cognoms) Avenç tecnològic triat 

  

  

  

  

  

 

Grup 4. Vehicles de la Segona Guerra Mundial 

Membre del grup (Nom i cognoms) Avenç tecnològic triat 

  

  

  

  

  

 

Grup 5. Tecnologia de suport al camp de batalla en la Segona Guerra Mundial 

Membre del grup (Nom i cognoms) Avenç tecnològic triat 

  

  

  

  

  

 

Grup 6. Altres invents durant la Segona Guerra Mundial 

Membre del grup (Nom i cognoms) Avenç tecnològic triat 
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El consum de fusta i la desforestació (1r d'ESO) 

Continguts:  

1. Introducció 

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

3. Objectius d’aprenentatge 

4. Competències bàsiques treballades 

5. Connexió amb altres matèries 

6. Metodologia de treball i recursos 

7. Temporització prevista 

8. Activitat/s d’aprenentatge 

9. Activitat/s d’avaluació 

10. Fitxa per l'alumnat (La desforestació) 

ANNEX XXX. El consum de fusta i la desforestació. Fitxa alumnat (solucionari 

activitats) 

1. Introducció 

 
La desforestació és un dels principals problemes a què 
s'enfronten els boscos d'arreu del món. Al sector brasiler 
de l'Amazònia, per exemple, l'any 2004 es van perdre 
27.000 quilòmetres quadrats de bosc (la superfície de 
Catalunya és de 32.000). Entre les causes principals de la 
desforestació hi trobem l'extensió de la ramaderia i de 
l'agricultura, la tala il·legal i la construcció d'infrastructures. 
 
Aquesta destrucció de massa forestal del planeta comporta 
greus conseqüències que ens afecten a tots. 
 

 

Font: <http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=3761265> 

 

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia 

 Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves 

aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes. 

 Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu 

possible estalvi, reutilització i reciclatge. 

 

Nota: Les activitats proposades es poden encabir dins la Unitat 7. Els materials d'ús tècnic. 

Tecnologia 1, Ed. McGraw Hill, 2007.  

 

3. Objectius d'aprenentatge 

Un cop acabades les activitats, l'alumnat ha de ser capaç de descriure:  

 Què és la desforestació.  

 Les principals causes de la desforestació.  

 Les principals conseqüències de la desforestació.  

 Possibles accions, individuals i/o col·lectives, per combatre la desforestació.  

 

  

http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=3761265
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4. Competències bàsiques treballades 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ja que l'activitat de debat que es 

proposa fer a l'aula estimula la competència lingüística.   

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que posa èmfasi en 

el coneixement del món físic que ens envolta per a comprendre'l millor.  

 Competència social i ciutadana, ja que les activitats fan possible comprendre la realitat 

social en què vivim i com hem d'actuar per millorar-la, actuant sempre amb tolerància i 

democràcia. 

  

5. Connexió amb altres matèries 

 

 Ciències de la naturalesa: el medi natural (el bosc) i matèries primeres, amb tots aquells 

aspectes relacionats amb la biodiversitat i els ecosistemes.  

 Ciències socials, geografia i història: Les causes i les conseqüències de la desertització 

estan molt lligades a les ciències socials, en tant que afecten directament el benestar de les 

persones.   

 

6. Metodologia de treball i recursos 

Activitats centrades en la reflexió i el debat a partir d'un article i d'un vídeo breu relacionats amb 

la desertització (vegeu fitxa per l'alumnat, apartat 10): 

La programació consta de 4 activitats:  

 Debat previ. El/la professor/a planteja una sèrie de preguntes, a fi d’introduir el tema i 

general la participació i el debat a l’aula. 

Algunes possibles preguntes pel debat previ 

5. Què és per a vosaltres la desertització? 

 

6. Quines penseu que en són les causes? 

 

7. Quines conseqüències pot tenir la desforestació?  

 

8. Penseu que podem fer alguna cosa per reduir la desertització? 

 

Lectura de l'article "Desforestació" (individualment). Es repartirà la fitxa als/les 

alumnes/as (vegeu fitxa per l'alumnat, apartat 10), per a què llegeixin l'article de 

Greenpeace, tot subratllant les idees que considerin més rellevants. Un cop llegit l'article es 

veurà el vídeo "El medi ambient / La terra del yacaré, en perill", consultable a: 

<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46576>, que servirà per completar la informació 

de l'article. 

 Comentari article i debat. El/la professor/a preguntarà als/les alumnes/as sobre l'article i 

el vídeo per tal que intervinguin i comentin, amb preguntes com: De què tracta 

l'article/vídeo?, què heu entès?, què us ha cridat l'atenció?, quin problema hi ha a 

l'Amazònia?...El/la professor/a anirà anotant les idees claus que apareguin fruit de la 

intervenció dels/les alumnes/as. Un cop fet el llistat de temes a la pissarra, aquests es 

poden agrupar per categories i temes, com: causes de la desforestació, efectes, accions de 

mitigació...D'aquesta manera, aconseguirem donar estructura i interrelació als continguts, el 

que permetrà a l'alumnat fixar millor les idees.  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46576
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 Redacció breu (individualment). A partir de la lectura i el subratllat individual i el 

comentari i debat, l'alumnat farà una redacció breu sobre el tema, que lliurarà al professor 

en finalitzar la classe.  

 

Amb aquesta metodologia, es vol fomentar la participació i l'expressió de l'alumnat entorn el 

consum de fusta i la desforestació. Durant el debat, professor adoptarà el rol de conductor, 

moderador i dinamitzador. 

 

7. Temporització prevista 

Sessió Activitats Temps 

1 Debat previ. 10 min. 

1 Lectura de l'article "Desforestació" (individualment). 10 min. 

1 Comentari article i debat. 20 min. 

1 Redacció breu (individualment). 20 min. 

 Total      1 hora 

 

8. Activitat/s d'aprenentatge 

  

 Debat previ, al voltant de les preguntes de reflexió prèvia (a l'aula). 

 Lectura de l'article "Desforestació" (individualment). 

 Comentari article i debat. 

 

9. Activitat/s d'avaluació 

 

 Redacció breu (individualment). 

 

Rúbrica d'avaluació 

Criteris/Nivells Excel·lent (8-10) Aprovat (5-7) Suspès (4) 

Adequació 

resposta 

(20%) 

- Ha donat resposta 

a les 4 qüestions de 

l'enunciat. 

- Ha donat resposta 

a 3 de les qüestions 

de l'enunciat. 

- Ha donat resposta a 2 

o menys de les 

qüestions de l'enunciat.  

Comprensió 

article 

(20%) 

- Les respostes 

coincideixen, 

exactament, amb la 

informació 

proporcionada. 

- Hi ha un punt de 

divergència entre la 

resposta i la 

informació 

proporcionada.  

- Hi ha múltiples 

divergències entre la 

resposta i la informació 

proporcionada. 

Extensió (20%) - La variació entre 

l'extensió aprox. i la 

real és inferior al 

20% (80-120 

paraules). 

- La variació entre 

l'extensió aprox. i la 

real és inferior al 

50% (50-150 

paraules). 

- La variació entre 

l'extensió aprox. i la real 

excedeix del 50%. 

Claredat, 

coherència i 

argumentació 

(20%) 

- Les idees estan 

ben argumentades.  

- Tot text és coherent 

i agradable de llegir.  

- Les idees estan poc 

argumentades.  

- Hi ha alguna frase 

poc coherent i de 

difícil lectura. 

- Manca total 

d'arguments en les idees 

expressades.  

- El text és poc coherent 

i de difícil lectura. 

Correcció 

ortogràfica,  

lingüística (20%) 

Hi ha 5 o menys 

errors ortogràfics o 

lingüístics.  

Hi ha entre 6 i 10 

errors ortogràfics o 

lingüístics.  

Hi ha més de 10 errors 

ortogràfics o lingüístics.  

Notes: L'activitat s'avaluarà i es qualificarà com a activitat a l'aula de la unitat corresponent.  
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10. Fitxa per l'alumnat (La desforestació) 

ACTIVITAT 1  

Llegeix atentament l'article de Greenpeace sobre la desforestació, tot subratllant aquelles idees 

que et semblin més interessants:  

 

Deforestación, noviembre 4, 2010 (Greenpeace) 

 

Según la ONU, la superficie de los bosques primarios del planeta ha disminuido en más 

de 40 millones de hectáreas, un área equiparable al tamaño de Alemania y Dinamarca 

juntas, desde 2000. Para luchar contra el cambio climático es necesario poner fin a la 

deforestación mundial antes de 2020.  

 
 

Existen múltiples causas de la deforestación. 
Desde la agricultura de los pequeños 
agricultores (con uso del fuego) hasta las 
políticas de las instituciones económicas 
internacionales como el Banco Mundial, 
pasando por la falta de gobernanza de los 
gobiernos y las actividades de las grandes 
empresas y terratenientes. 
 
(Imagen: Incendio provocado en la Amazonia). 

En prácticamente todas las regiones del planeta, la expansión de la frontera agrícola es 

una causa de la disminución de bosques, sea para cultivar (soja, caña de azúcar, 

palma de aceite, etc.) o sembrar pasto (para la obtención de carne y cuero). La 

extracción comercial de madera desempeñaba un papel importante, sobre todo en los 

primeros momentos, y afecta primeramente a bosques primarios con riqueza en 

especies de madera comerciales. Y la actividad maderera se realiza muy 

frecuentemente de manera ilegal (tala ilegal) en gran parte de las zonas tropicales. 

La expansión de la ganadería, tanto para consumo interno como para la exportación, 

es importante en América Latina, pero no tanto en regiones como Asia o África. Sin 

embargo en África la recolección de leña es clave, siendo la biomasa forestal el 

principal combustible en este continente.  

La minería, especialmente la búsqueda y explotación de petróleo, la construcción de 

infraestructuras, etc. provocan deforestación.  

La pobreza contribuye a la deforestación. Sequías, procesos de desertificación, 

conflictos bélicos, etc. producen movimientos de población hacia zonas forestales, 

incrementando la presión sobre los recursos forestales.  

Si la deforestación es la combinación de diversos factores, esto implica también que no 

hay ninguna única solución válida para combatirla." 

Temes relacionats: 

 La expansión del cultivo de soja. El cultivo de soja, gran parte sembrada 

ilegalmente, es, junto con los ranchos de ganado, uno de los motores que hacen 

que la deforestación en Brasil sea tan alarmante. Las condiciones sociales y 

laborales son deplorables, con modernas formas de esclavitud en las granjas 

productoras. La soja producida es exportada y forma parte de los piensos que 

alimentan los pollos, vacas y cerdos que componen nuestra dieta. 
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 La expansión del cultivo de aceite de palma. La demanda creciente de aceite de 

palma por parte de las grandes corporaciones de la alimentación, la cosmética y de 

biocombustibles está impulsando la destrucción a gran escala de turberas y selvas 

tropicales. La degradación y quema de los bosques de turberas de Indonesia 

causan al año la emisión de 1800 millones de toneladas (Gt) de gases de efecto 

invernadero. 

 La industria del papel. En muchos lugares del planeta, los bosques y otros 

ecosistemas naturales han sido y son todavía sustituidos por plantaciones de 

árboles de crecimiento rápido para la industria del papel. El 17% de la fibra virgen 

utilizada por la industria papelera mundial procede de bosques primarios, 

especialmente de Canadá, Finlandia, Rusia e Indonesia. 

Font: <http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques/Estado-de-los-bosques-

primarios/Deforestacion/> [Consulta: 28/02/2012]. 

 

ACTIVITAT 2  

Un cop llegit l'article, vist el vídeo "El medi ambient/La terra del yacaré, en perill" i comentats a 

l'aula, fes una redacció breu sobre el tema, tot explicant què entens per desforestació, 

principals causes i conseqüències. Comenta també el més interessant que has après avui 

(extensió d'unes 100 paraules, aprox.). 

 

  

http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques/Estado-de-los-bosques-primarios/Deforestacion/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques/Estado-de-los-bosques-primarios/Deforestacion/


  

 

 

El debat tecnoètic: programació d'activitats per 1r i 2n d'ESO Página 24 de 48 

 

L'ús racional i els riscos d'Internet (2n d'ESO) 

Continguts:  

1. Introducció 

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

3. Objectius d’aprenentatge 

4. Competències bàsiques treballades 

5. Connexió amb altres matèries 

6. Metodologia de treball i recursos 

7. Temporització prevista 

8. Activitat/s d’aprenentatge 

9. Activitat/s d’avaluació 

10. Fitxa per l'alumnat 01. Enquesta: La propietat intel·lectual i la pirateria a Internet 

11. Fitxa per l'alumnat 02. Enquesta: El dret a la intimitat personal a Internet: 

abusos, amenaces, bulling i assetjament sexual 

12. Fitxa per l'alumnat 03. Enquesta: La ciberdependència 

13. Fitxa per l'alumnat 04. Anàlisi resultats (en grup) 

14. Fitxa seguiment professorat (Grups de treball: l'ús racional i els riscos 

d'Internet) 

 

1. Introducció 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

han experimentat un avens notable en els darrers anys, 

canviant la nostra manera d'accedir a la informació i 

també les relacions interpersonals.  

En definitiva, podem dir que les TIC han suposat grans 

avantatges en la manera de fer les coses, però també 

han generat nous problemes que són, avui dia, centre 

de debat social, com la propietat intel·lectual a Internet, 

el dret d'intimitat a les xarxes social o la 

cirberdependència.  

 

 

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

 

L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació  

 Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilització de 

l'ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, xat i 

videoconferència. 

 Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació 

d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes i de la 

informació. 

 Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva autoria, 

fiabilitat i finalitat. 

 

Nota: Les activitats proposades es poden encabir dins la Unitat 2. Internet i xarxes locals. 

Tecnologia 2, Ed. McGraw Hill, 2008.  
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3. Objectius d'aprenentatge 

 

Un cop acabades les activitats, l'alumnat ha de ser capaç de:  

 Identificar els principals riscos d'Internet. 

 Realitzar una enquesta seguint les indicacions i els models proporcionats pel professor. 

 Emplenar una fitxa d'anàlisi d'enquestes a partir de la informació obtingudes.  

 Calcular percentatge entre dues variables a partir dels valors absoluts d'aquestes variables. 

 Analitzar la informació qualitativa obtinguda de les enquestes, primer individualment de 

després en grup, i saber extraure'n unes conclusions sobre l'ús racional i els riscos 

d'Internet.  

 

4. Competències bàsiques treballades 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ja que la realització d'enquestes i 

el resum i síntesi dels resultats, així com l'expressió d'aquests resultats estan relacionats 

amb l'expressió oral i escrita.   

 Competència matemàtica, ja que el tractament estadístic de la informació requereix de 

coneixements matemàtics bàsics, com són el càlcul de percentatges o la representació 

gràfica de resultats estadístics.  

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que posa èmfasi en 

el coneixement d'Internet i els seus efectes social.  

 Competència social i ciutadana, ja que les activitats fan possible comprendre la realitat 

social en què vivim i com hem d'actuar per millorar-la, actuant sempre amb tolerància i 

democràcia. 

  

5. Connexió amb altres matèries 

 

 Matemàtiques, ja que el tractament estadístic de la informació requereix de coneixements 

matemàtics bàsics, com són el càlcul de percentatges o la representació gràfica de 

resultats estadístics.  

 Ciències socials, geografia i història, ja que l'ús d'Internet i les comunicacions està 

relacionat amb les ciències socials, en la mesura que han canviat la nostra manera de 

comunicar-nos, de relacionar-nos i la nostra manera de viure en societat. 

 

6. Metodologia de treball i recursos 

 

Activitats centrades en la realització d'enquestes i presentació dels resultats en una taula 

rodona sobre l'ús racional i els riscos d'Internet.  

La programació consta de 6 activitats:  

 Debat previ. El/la professor/a planteja una sèrie de preguntes, a fi d’introduir el tema i 

general la participació i el debat a l’aula. El/la professor/a pot anotar a la pissarra les 

principals idees del debat previ.  

Algunes possibles preguntes pel debat previ 

1. Per a què utilitzeu Internet habitualment? 

 

2. Quins riscos pot generar Internet? 

 

3. Què hem de tenir en compte per fer un ús correcte d'Internet? 
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 Formació dels grups. El/la professor/a explica el que hauran de fer els/les alumnes/as: Es 

tracta de fer unes enquestes sobre l'ús racional i els riscos d'Internet, en grups de 4 o 5 

persones. Els grups es formaran seguint les indicacions del marc teòric de l'AC d'aquest 

TFM A cada grup, s'escollirà, per consens, un representant, que serà l'encarregat de 

presentar els resultats del grup a la taula rodona. El representant de cada grup hauria de 

ser la persona més carismàtica: la més madura i la que presenti una major destresa en 

habilitats socials. (Vegeu fitxa de seguiment professorat, apartat 14). Els 6 grups seran els 

següents:  

 

 Sexe Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 

La propietat intel·lectual i la pirateria 

a Internet 

Home X      

Dona  X     

El dret a la intimitat personal a 

Internet: abusos, amenaces, bulling i 

assetjament sexual 

Home   X    

Dona    X   

La ciberdependència Home     X  

Dona      X 

 

 Realització enquestes (a casa). Les enquestes es faran segons els models preparats a 

les fitxes per l'alumnat 01, 02 i 03 (vegeu apartats 10, 11 i 12). Cada alumne/a haurà de 

realitzar 8 enquestes. Per estalviar paper, cada fitxa està preparada per fer 2 enquestes. 

D'aquesta manera, si cada alumne/a imprimeix 2 fulls a doble cara, en 2 fulls poden 

realitzar les 8 enquestes. També és important que les enquestes es facin a persones de 

diferent edat i sexe. Per facilitar la distinció per sexes, es tindrà en compte la graella 

següent:   

 

Per facilitar la distinció per edats, cada membre del grup farà les enquestes a un dels grups 

d'edat següents:  

o Menors de 20 anys. 

o Entre 20 i 40 anys. 

o Entre 40 i 60 anys. 

o Majors de 60 anys. 

 

 Anàlisi dels resultats. A partir dels resultats obtinguts, cada grup haurà d'emplenar la fitxa 

de l'alumnat 04. Anàlisi dels resultats, que servirà per recollir, analitzar i valorar tota la 

informació obtinguda de les enquestes. Cada grup haurà de lliurar la fitxa al professor un 

cop finalitzada l'activitat.  

 

 Taula rodona. Un cop analitzats els resultats es farà una taula rodona, on el representat de 

cada un dels 6 grups explicarà els resultats obtinguts de les estadístiques i les conclusions 

a què s'ha arribat. Per fer l'exposició de resultats es farà començant pel grup 1 i acabant 

pel grup 6. En el decurs de la taula rodona, el/la professor/a anotar els resultats i les 

conclusions més destacades i també farà de moderador de la taula.  

 

 Conclusions. A partir de les anotacions fetes a la taula rodona, el/la professor/a farà un 

resum de les idees més rellevants i s'obrirà el torn a tota la classe per a què pugui 

intervenir. En finalitzar la sessió, cada grup lliurarà al professor/a fitxa de l'alumnat 04. 

Anàlisi dels resultats i totes les enquestes realitzades pel grup, que seran avaluades.   
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7. Temporització prevista 

 

Sessió Activitats Temps 

1 Debat previ. 15 min 

1 Formació dels grups. 15 min 

- Realització enquestes 1 hora 

- Anàlisi resultats individualment 30 min. 

2 Anàlisi resultats en grup (omplir fitxa) 20 min 

2 Taula rodona 25 min 

2 Conclusions 15 min 

 Total      
1 h 30 min a l'aula 

(1h 30 min a casa) 

 

8. Activitat/s d'aprenentatge 

 

 Debat previ.  

 Formació dels grups.  

 Realització enquestes (a casa).  

 Anàlisi dels resultats.  

 Taula rodona.  

 Conclusions.  

  

9. Activitat/s d'avaluació 

 

 Fitxes de l'alumnat 01, 02, 03. Enquestes (emplenades per l'alumne).  

 Fitxa de l'alumnat 04. Anàlisi dels resultats (emplenat per grup). 

 

Llistat d’arguments. Criteris d'avaluació  Qualificació 

Enquestes (nota individual) 4 punts 

Anàlisi dels resultats (nota de grup) 6 punts 

Total  10 punts 

 

Notes: L'activitat s'avaluarà i es qualificarà com a activitat a l'aula de la unitat corresponent.  

 

Rúbrica d'avaluació (ENQUESTES) 

Criteris/Nivells Excel·lent (10) Notable (7,5) Aprovat (5) Suspès (3) 

Enquestes 

(individual) 

- Ha realitzat les 8 

enquestes.  

- Ha emplenat tots 

els camps de les 

enquestes.  

- Ha realitzat les 6 o 

7 enquestes.  

- Ha deixat alguns 

dels camps per 

emplenar. 

- Ha realitzat 4 o 5 

enquestes.  

- Ha deixat alguns 

dels camps per 

emplenar. 

- Ha realitzat 

menys de 4 

enquestes.  

- Molts dels camps 

de les enquestes 

han quedat buits.  
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Rúbrica d'avaluació (ANÀLISI DELS RESULTATS) 

Criteris/Nivells Excel·lent (10) Notable (7,5) Aprovat (5) Suspès (3) 

Camps fitxa 

anàlisi (20%) 

- Tots els camps de 

la fitxa d'anàlisi 

estan emplenats. 

- Manca informació 

en 1 dels camps.  

- Manca 

informació a 2 o 3 

camps.  

- Manca informació 

a 4 o més camps.  

Anàlisi 

estadística 

(30%) 

- Tots els 

percentatges s'han 

calculat 

correctament. 

- Hi ha un error de 

càlcul en 1 o 2 dels 

percentatges.  

- Hi ha un error de 

càlcul en 3 o 4 

dels percentatges. 

- Hi ha més de 4 

errors de càlcul. 

Anàlisi 

qualitativa: 

claredat, 

coherència i 

argumentació 

(30%)  

- Les conclusions 

concorden amb els 

resultats 

estadístics. 

- Les idees estan 

ben argumentades.  

- Tot el text és 

coherent i 

agradable de llegir. 

- Gairebé totes les 

conclusions 

concorden amb els 

resultats.  

- Hi ha alguna idees 

que confusa. 

- En general, el text 

és coherent i 

agradable de llegir. 

- Les idees estan 

poc 

argumentades.  

- Hi ha alguna 

frase poc 

coherent i de 

difícil lectura. 

- Les conclusions 

no concorden, en 

absolut, amb els 

resultats. 

- Manca total 

d'argumentació.  

- El text és poc 

coherent i de difícil 

lectura. 

Correcció 

ortogràfica,  

lingüística 

(20%) 

Hi ha 5 o menys 

errors ortogràfics o 

lingüístics.  

Hi ha entre 6 i 10 

errors ortogràfics o 

lingüístics.  

Hi ha entre 11 i 15 

errors ortogràfics 

o lingüístics. 

Hi ha més de 15 

errors ortogràfics o 

lingüístics.  
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10. Fitxa per l'alumnat 01. Enquesta: La propietat intel·lectual i la pirateria a 

Internet 

 

Enquesta número:    Nom entrevistador:  

Sexe Home:        Dona:     

Edat Anys:    

 

1. Què és la propietat intel·lectual?  

 

 

2. Què és la "pirateria" a Internet? 

 

 

 

 Sí No 

3. Descarregues, habitualment, pel·lícules, vídeos, música, llibres o altres 

documents amb drets d'autor d'Internet? 

  

4. Trobes just que es pugui obtenir arxius amb drets d'autor sense pagar res?    

 

5. Estàs d’acord en què hi hagi lleis que persegueixin la pirateria (com la Llei Sinde)? Per què? 

 

 

 

 

 

Enquesta número:    Nom entrevistador:  

Sexe Home:        Dona:     

Edat Anys:    

 

1. Què és la propietat intel·lectual?  

 

 

2. Què és la "pirateria" a Internet? 

 

 

 

 Sí No 

3. Descarregues, habitualment, pel·lícules, vídeos, música, llibres o altres 

documents amb drets d'autor d'Internet? 

  

4. Trobes just que es pugui obtenir arxius amb drets d'autor sense pagar res?    

 

5. Estàs d’acord en què hi hagi lleis que persegueixin la pirateria (com la Llei Side)? Per què? 
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11. Fitxa per l'alumnat 02. Enquesta: El dret a la intimitat personal a Internet: abusos, 

amenaces, bulling i assetjament sexual 

 

Enquesta número:    Nom entrevistador:  

Sexe Home:        Dona:     

Edat Anys:    

 

1. Què és el dret a la intimitat?  

 

 

2. Quins problemes pot generar Internet pel que fa aquest dret?  

 

 

 

 Sí No 

3. Quan parles amb desconeguts per xarxes digitals (facebook, twitter, fòrums...). 

Reveles les teves dades personals (nom, telèfon, direcció) o envies fotografies o 

altres documents personals? 

  

4. Creus que això podria tenir algun risc?    

5. Coneixes algú que hagi estat víctima de abusos, amenaces, bulling o 

assetjament sexual a través d'Internet?   

  

 

6. En el cas que coneguis algú que hagi estat víctima d'abusos, amenaces...per a través 

d'Internet, explica de què es tracta.  

 

 

 

 

Enquesta número:    Nom entrevistador:  

Sexe Home:        Dona:     

Edat Anys:    

 

1. Què és el dret a la intimitat?  

 

 

2. Quins problemes pot generar Internet pel que fa aquest dret? 

 

 

 

 Sí No 

3. Quan parles amb desconeguts per xarxes digitals (facebook, twitter, fòrums...). 

Reveles les teves dades personals (nom, telèfon, direcció) o envies fotografies o 

altres documents personals? 

  

4. Creus que això podria tenir algun risc?    

5. Coneixes algú que hagi estat víctima de abusos, amenaces, bulling o 

assetjament sexual a través d'Internet?   

  

 

6. En el cas que coneguis algú que hagi estat víctima d'abusos, amenaces...per a través 

d'Internet, explica de què es tracta.  
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12. Fitxa per l'alumnat 03. Enquesta: La ciberdependència 

 

Enquesta número:    Nom entrevistador:  

Sexe Home:        Dona:     

Edat Anys:    

 

1.  Què creus que és la ciberdependència?  

 

 

2. Quins creus que poden ser els seus principals efectes?  

 

 

 

 < 5 h 5-10 h 10-20 h > 20 h 

3. Quantes hores del teu temps lliure dediques 

setmanalment a navegar per Internet (pàgines Web, 

jocs en xarxa, xats, fòrums, facebook, twitter...)  

    

4. A què dediques més temps (pàgines Web, jocs en 

xarxa, xats, fòrums, facebook, twitter...) 

 

 

 Sí No 

5. Creus que hi estàs massa estona?    

6. Coneixes algú que tingui un problema d'addicció amb Internet?    

 

Enquesta número:    Nom entrevistador:  

Sexe Home:        Dona:     

Edat Anys:    

 

1.  Què creus que és la ciberdependència?  

 

 

2. Quins creus que poden ser els seus principals efectes?  

 

 

 

 < 5 h 5-10 h 10-20 h > 20 h 

3. Quantes hores del teu temps lliure dediques 

setmanalment a navegar per Internet (pàgines Web, 

jocs en xarxa, xats, fòrums, facebook, twitter...)  

    

4. A què dediques més temps (pàgines Web, jocs en 

xarxa, xats, fòrums, facebook, twitter...) 

 

 

 Sí No 

5. Creus que hi estàs massa estona?    

6. Coneixes algú que tingui un problema d'addicció amb Internet?    
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13. Fitxa per l'alumnat 04. Anàlisi resultats (en grup) 

 

Grup número:    

Tema treballat:   

Gènere entrevistat (Home/Dona):   

  

 Nom i cognom Grup edat (*) Representant taula rodona 

1    

2    

3    

4    

5    

(Indiqueu el nom de cada membre del grup, el grup d'edat que ha entrevistat i el nom del 

representant de la taula rodona). 

 

1. Resultats de les preguntes tancades (Sí/No) 

Enunciat preguntes: Grup edat Sí No Total (% Sí) (% No) 

 > 20 anys      

20-40 anys      

40-60 anys      

< 60 anys      

Total      

 > 20 anys      

20-40 anys      

40-60 anys      

< 60 anys      

Total      

 > 20 anys      

20-40 anys      

40-60 anys      

< 60 anys      

Total      

(Indiqueu l'enunciat de cada pregunta, el nombre de respostes de "Sí" i "No" per cada grup 

d'edat i el total i calculeu els diferents percentatges).  

 
2. Anàlisi de les preguntes tancades (Sí/No) 

Expliqueu les diferències observades en les respostes en funció del grup d'edat? 
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3. Anàlisi de les preguntes obertes 

Comenteu breument els resultats obtinguts a les preguntes obertes, en especial allò 
que més us hagi cridat l'atenció dels resultats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Valoració del treball realitzat 
 

1. Us ha agradat fer aquest treball d'enquestes? Perquè? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Amb quines dificultats us heu trobat a l'hora de realitzar les enquestes i analitzar 

els resultats? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Expliqueu breument que heu après realitzant aquest treball? 
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14. Fitxa seguiment professorat (Grups de treball: l'ús racional i els riscos 

d'Internet) 

 

Grup 1. La propietat intel·lectual i la pirateria a Internet (enquesta homes) 

 Nom i cognom Grup edat (*) Representant taula rodona 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Grup 2. La propietat intel·lectual i la pirateria a Internet (enquesta dones) 

 Nom i cognom Grup edat (*) Representant taula rodona 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Grup 3. El dret a la intimitat personal a Internet: abusos, amenaces, bulling i assetjament 

sexual (enquesta homes) 

 Nom i cognom Grup edat (*) Representant taula rodona 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Grup 4. El dret a la intimitat personal a Internet: abusos, amenaces, bulling i assetjament 

sexual (enquesta dones) 

 Nom i cognom Grup edat (*) Representant taula rodona 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Grup 5. La ciberdependència (enquesta homes) 

 Nom i cognom Grup edat (*) Representant taula rodona 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Grup 6. La cieberdependència (enquesta dones) 

 Nom i cognom Grup edat (*) Representant taula rodona 

1    

2    

3    

4    

5    

 

(*): Fa referència al grup d'edat a què ha d'entrevistar cada un dels membres del grup, segons 

queda establert a l'apartat 6. Metodologia de treball i recursos. 
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Fonts d’energia: eficiència i sostenibilitat (2n d'ESO) 

Continguts:  

1. Introducció 
2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 
3. Objectius d’aprenentatge 
4. Competències bàsiques treballades 
5. Connexió amb altres matèries 
6. Metodologia de treball i recursos 
7. Temporització prevista 
8. Activitat/s d’aprenentatge 
9. Activitat/s d’avaluació 
10. Fitxa de grup (Fonts d'energia renovable i no renovable. Avantatges i 

inconvenients) 
ANNEX XXX. Fonts d'energia renovable i no renovable. Avantatges i inconvenients 

1. Introducció 

Les persones necessitem menjar i veure per viure; les màquines, 

corrent elèctric per funcionar; els cotxes i els motors, gasolina per 

moure’s... Res no succeeix sense energia.  

L'energia que necessitem es pot obtenir de moltes maneres, entre 

elles trobem les fonts energies renovables com l'eòlica, la 

hidràulica o la fotovoltaica, i les no renovables com la nuclear o les 

centrals tèrmiques.  

Totes aquestes fonts presenten avantatges i inconvenients pel que 

fa al seu impacte sobre el medi, rendibilitat, sostenibilitat, fiabilitat, 

entre d'altres, que cal conèixer per fer front als reptes que planteja 

la producció i el consum d'energia en el futur. 

 

 

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

Electricitat 

 Anàlisis dels principals processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts 

d’energia.Valoració de la utilització d’energies renovables per a la generació d’electricitat. 

Reconeixement experimental de motors elèctrics. 

 

Nota: Les activitats proposades es portaran a terme un cop realitzada la Unitat 6. Producció i 

consum d’energia. Tecnologia 2, Ed. McGraw Hill, 2008. 

 

3. Objectius d'aprenentatge 

Un cop acabades les activitats, l'alumnat ha de ser capaç de:  

 Identificar els principals avantatges i inconvenients de les fonts d’energia convencionals.  

 Identificar els principals avantatges i inconvenients de les fonts d’energia renovables.  

 Cercar arguments per defensar una idea utilitzant la tècnica del debat.   
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4. Competències bàsiques treballades 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ja que l’activitat de debat fomenta 

l’expressió oral i la comunicació a l’aula. 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que posa èmfasi en 

el coneixement del món físic que ens envolta per a comprendre'l millor.  

 Competència social i ciutadana, ja que el debat analitza l’impacte social de les fonts de 

producció d’energia elèctrica.  

 

5. Connexió amb altres matèries 

 

 Ciències de la naturalesa: matèries primeres, recursos energètics i efectes de la 

contaminació sobre el medi ambient (sostenibilitat).  

 Ciències socials, geografia i història: Influència dels sistemes de producció d’energia 

sobre la vida de les persones. 

 

6. Metodologia de treball i recursos 

Activitat centrades en el debat a partir de l’assignació d’una idea o postura a defensar, la cerca 

d'arguments i la defensa de la idea mitjançant la tècnica del debat. 

Per realitzar aquestes activitats cal disposar l'una aula d'informàtica equipada amb ordinadors i 

amb connexió a Internet, ja que els/les alumnes/as hauran de fer una cerca a Internet. 

La programació consta de 4 activitats:  

 Formació dels grups. El/la professor/a explica les activitats a realitzar. Es formaran 8 

grups de 3 o 4 estudiants/es per grup (es considera que a l'aula hi ha entre 24 i 30 

alumnes/as). Els grups hauran de fer una cerca relacionada amb els avantatges i 

inconvenients de les fonts d'energia renovables i no renovables. Els temes de cerca per 

grups seran el següent:  

o Grups 1 i 2. Fonts d'energia renovables (avantatges).  

o Grups 3 i 4. Fonts d'energia renovables (inconvenients).  

o Grups 5 i 6. Fonts d'energia no renovables (avantatges).  

o Grups 7 i 8. Fonts d'energia no renovables (inconvenients).  

 

 Cerca avantatges/desavantatges. L'alumnat haurà de cercar informació segons el grup 

que els toqui. Es deixaran 15 minuts per a què cadascú cerqui informació de forma 

individual a partir de les fonts facilitades pel professor. Després es deixaran 10 minuts més 

per a què el grup posi en comú la informació cercada individualment.  

 

Nota: Abans de realitzar aquestes activitat de debat, el/la professor/a ja haurà explicat la 

unitat corresponent a la producció i el consum d’energia, per tant l’alumnat ja disposi dels 

coneixements previs necessaris i estigui familiaritzat amb el tema. Un bon moment de 

realitzar aquestes activitats de debat pot ser un cop ja s'hagi explicat tot el temari de la 

unitat i abans de fer l'examen de continguts. D'aquesta manera, la sessió de debat pot 

servir per ordenar i fixar millor els continguts de la unitat.  

 

 Posada en comú. Cada grup nomenarà un portaveu, que expressarà la informació trobada 

pel grup a l'aula. Es començarà pel grup 1 i 2, els portaveus expressaran la informació 

trobada, que el/la professor/a anotarà a la pissarra. Després de la intervenció dels 2 

primers grups, el/la professor/a preguntarà si algú de l'aula té alguna observació o no està 

d'acord amb algun dels arguments. Així mateix, si detecta algun error en l'exposició del 



  

 

 

El debat tecnoètic: programació d'activitats per 1r i 2n d'ESO Página 37 de 48 

 

portaveu, pot preguntar: "¿Tots esteu d'acord amb el que ha dit el grup XXX...?", per mirar 

de corregir l'error i no crear coneixements erronis. Si apareixen arguments repetits, el/la 

professor/a pot anotar una creu al costat de les idees repetides per deixar-ne constància.  

 

 Conclusions. Un cop exposats els arguments, s’obriran uns torns de paraula on, qui ho 

vulgui, pugui intervenir i fer observacions. Per acabar, el/la professor/a remarcarà les idees 

més importants que han aparegut i es conclourà l’activitat. La conclusió final podria ser la 

següent:  

 

"No es tracta de què guanyi una o altra postura, ja que tant les fonts d'energia 

convencionals, com les renovables tenen uns avantatges i uns inconvenients. Del que 

es tracta és de posar tots els arguments sobre la taula per saber quan es millor utilitzar 

una o altra font d'energia, tenint en compte la sostenibilitat, la rendibilitat, les limitacions 

tecnològiques, les recursos naturals disponibles, les expectatives de futur, entre d'altres 

factors, tots ells determinants en aquesta elecció." 

 

7. Temporització prevista 

Sessió Activitats Temps 

1 Formació dels grups  10 min 

1 Cerca avantatges/inconvenients 25 min 

1 Posada en comú 15 min 

1 Conclusions 10 min 

 Total      1 hora 

 

8. Activitat/s d'aprenentatge 

  

 Formació dels grups  

 Cerca d’arguments 

 Posada en comú 

 Conclusions 

 

9. Activitat/s d'avaluació 

 

 Fitxa de grup (ACTIVITAT 3) 

Nota: l'activitat s'avaluarà i qualificarà com activitat a l'aula de la unitat corresponent.  
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Rúbrica d'avaluació 

Criteris/Nivells Excel·lent (10) Notable (7,5) Aprovat (5) Suspès (3) 

Adequació 

resposta, 

claredat i 

coherencia 

(50%) 

- S'han descrit els 3 

avantatges/ 

inconvenients.  

- El text coherents, 

estructurat i 

agradable de llegir.  

- S'han descrit els 

3 avantatges/ 

inconvenients.  

- El text 

coherents, 

estructurat i 

agradable de 

llegir. 

- S'han descrit 2 

dels 3 avantatges/ 

inconvenients.  

- Hi ha 2 errors 

conceptuals en el 

text. 

- El text és poc clar i 

poc estructurat.  

- S'han descrit 2 

dels 3 avantatges/ 

- Hi ha 3 o més 

errors conceptuals. 

- Manca total de 

coherència, 

estructura i claredat 

en el text. 

Extensió (20%) - El text s'adequa a 

les 100 paraules. 

-  - La variació entre 

l'extensió 

demanada i la real 

és >20%. 

- La variació entre 

l'extensió 

demanada i la real 

és >50%. 

Correcció 

ortogràfica,  

lingüística 

(15%) 

- Hi ha entre 0 i 3 

errors ortogràfics o 

gramaticals.  

- Hi ha entre 4 i 6 

errors ortogràfics 

o gramaticals.  

- Hi ha entre 7 i 9 

errors ortogràfics i 

gramaticals.  

- Hi ha 10 o més 

errors ortogràfics i 

gramaticals.  

Presentació i 

pulcritud (15%) 

- La lletra és clara.  

- No hi ha guixades. 

- La lletra és clara.  

- Hi ha alguna 

guixada.  

- La lletra costa 

d'entendre.  

- Hi ha alguna 

guixada. 

- La lletra costa 

molt d'entendre. 

- El text és ple de 

guixades.  

 

 

 

  



  

 

 

El debat tecnoètic: programació d'activitats per 1r i 2n d'ESO Página 39 de 48 

 

10. Fitxa de grup (Fonts d'energia renovable i no renovable. Avantatges i inconvenients) 

 

Grup i tema:  

Nom i cognom 

membres grup 

1. (Portaveu) 

2. 

3.  

4.  

 

ACTIVITAT 1. Cerqueu informació, individualment, als enllaços següents segons el tema 

assignat al vostre grup:  

 

 Fonts d'energia renovable: http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_renovable 

 Fonts d'energia no renovable: http://ca.wikipedia.org/wiki/Energies_no_renovables 

 

ACTIVITAT 2. A partir de la informació cercada individualment, feu un llistat, en grup, dels 
avantatges/inconvenients de les fonts d'energia renovables/no renovables:  
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

ACTIVITAT 3. Expliqueu breument 3 avantatges/desavantatges relacionats amb el vostre grup 

a partir de la informació cercada i les aportacions d'altres companys i del/la professor/a (100 

paraules, aprox.):  

 

 

 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_renovable
http://ca.wikipedia.org/wiki/Energies_no_renovables
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La societat de consum (2n d'ESO) 

Continguts:  

1. Introducció 

2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

3. Objectius d’aprenentatge 

4. Competències bàsiques treballades 

5. Connexió amb altres matèries 

6. Metodologia de treball i recursos 

7. Temporització prevista 

8. Activitat/s d’aprenentatge 

9. Activitat/s d’avaluació 

10. Fitxa per l’alumnat: preguntes sobre el documental 

ANNEX II. La societat de consum. Fitxa alumnat (solucionari d'activitats) 

1. Introducció 

La societat actual es caracteritza per un consum massiu de béns 

i serveis - gràcies a la seva producció massiva - que fa que el 

model econòmic capitalista funcioni. És el que es coneix com a 

societat de consum.  

Aquest consum massiu, però, entra en conflicte amb la limitació 

de recursos naturals (petroli, carbó, fusta...), el que fa que no 

sigui sostenible.  

Hi ha articles, com la roba, que utilitzem durant un temps i 

deixem de posar-nos quan encara no s'han fet malbé, només 

perquè ja no estan a la moda. Hi ha aparells, com els telèfons 

mòbils o els MP3, que es fan malbé en pocs mesos i que no es 

poden reparar.   
Font: www.filmaffinity.com 

 
2. Connexió amb el currículum (Decret 143/2007) 

Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana 

 Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes 

elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de 

productes elaborats. 

 Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, 

etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable. 

 Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 

 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

 Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi. 

 

Nota: Les activitats proposades es poden encabir dins la Unitat 7. Estudi de processos 

industrials: les indústries tèxtil i alimentària. Tecnologia 2, Ed. McGraw Hill, 2008.  

 

  

http://www.filmaffinity.com/es/film556116.html
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3. Objectius d'aprenentatge 

Un cop acabades les activitats, l'alumnat ha de ser capaç de:  

 Identificar els trets característics de la societat de consum.  

 Explicar què és l'obsolescència programada a través d'exemples reals.  

 Reflexionar, debatre i prendre consciència dels problemes socials que comporta la societat 

de consum. 

 Identificar possibles accions per millorar la sostenibilitat del model econòmic actual. 

 

4. Competències bàsiques treballades 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ja que a les activitats proposades 

es demana a l'alumnat que respongui a unes preguntes (comunicació escrita) i també que 

participin oralment en les activitats de debat (comunicació oral). 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que posa èmfasi en 

el coneixement del món físic que ens envolta per a comprendre'l millor.  

 Competència social i ciutadana, ja que les activitats fan possible comprendre la realitat 

social en què vivim i com hem d'actuar per millorar-la, actuant sempre amb tolerància i 

democràcia. 

  

5. Connexió amb altres matèries 

 

 Ciències de la naturalesa: matèries primeres, recursos energètics i efectes dels residus 

sobre el medi ambient (sostenibilitat).  

 Ciències socials, geografia i història: Antecedents històrics de la societat de consum al 

segle XX.  

 

6. Metodologia de treball i recursos 

Activitats centrades en la reflexió i el debat a partir del visionat del documental "Comprar, tirar, 

comparar" que serà el fil conductor i el principal recurs d'aprenentatge de les activitats.  

Imatge 2. Quadre resum del documental (Font: www.filmaffinity.com/es/film556116.html) 

 

http://www.filmaffinity.com/es/film556116.html
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La programació consta de 4 activitats:  

 Debat previ. El/la professor/a planteja una sèrie de preguntes, a fi d’introduir el tema i 

general la participació i el debat a l’aula. 

Algunes possibles preguntes pel debat previ 

4. Hi ha articles, com la roba, que utilitzem durant un temps i deixem de posar-nos 

quan encara no s’han fet malbé, simplement perquè ja no estan a la moda. Hi ha 

aparells, com els telèfons mòbils o els MP3, que es fan malbé en pocs mesos i que 

no es poden reparar. Creieu que, en general, consumim més del que necessitem? 

 

5. De quines coses podríem prescindir? 

 

6. Creieu que el model de consum actual és beneficiós per l’economia? Per què? 

 

7. Quins efectes pot tenir el consum excessiu pel planeta? 

Un cop fet el debat previ, el/la professor/a lliurarà la fitxa de l'alumnat (vegeu apartat 10) i 

explicarà l’activitat que han de fer a casa. 

 

 Visionat documental i realització fitxa (individualment). Els/les alumnes/as veuran el 

documental “Comprar, tirar, comprar” a casa i respondran les preguntes individualment. 

S’aconsellarà als/les alumnes/as que vegin el documental amb els pares, per tal d’estimular 

la presa de consciència i el debat a casa. El documental es pot visionar des de 

http://www.youtube.com. (La fitxa per l’alumnat inclou l’enllaç del documental i un altre on 

es pot consultar la fitxa tècnica del mateix).  

 

 Realització fitxa (en grup). Es formaran grups de 3 o 4 persones. A partir de les respostes 

individuals de la fitxa, cada grup redactarà una versió definitiva, que es lliurarà al professor 

en finalitzar la classe. Es tracta, doncs, que els/les alumnes/as arribin a un consens, tot 

comentant les diferents versions. Prèviament al treball en grup, el/la professor/a farà un 

control de que tothom hagi respost les preguntes a casa, però no es lliuraran.  

 

 Debat i conclusions. Utilitzant les preguntes de la fitxa com a guió, s’anirà comentant el 

vídeo amb el grup classe per tal de contrastar opinions i punts de vista. Una manera de 

centrar les idees és que el/la professor/a vagi escrivint a la pissarra aquells temes claus 

sobre el documental i la societat de consum. En finalitzar la sessió, cada grup lliurarà la 

fitxa emplenada (només la versió en grup).   

 

Amb aquesta metodologia, es vol fomentar la participació i l'expressió de l'alumnat en torn a la 

societat de consum. Durant el debat, professor adoptarà el rol de conductor, moderador i 

dinamitzador. 

 

7. Temporització prevista 

Sessió Activitats Temps 

1 Debat previ. 30 min. 

a casa Visionat documental i realització fitxa (individualment). 1h 30 min. 

2 Realització fitxa (en grup). 30 min. 

2 Debat i conclusions. 30 min. 

 Total      1 h 30 min a l'aula 

(1h 30 min a casa) 

http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
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8. Activitat/s d'aprenentatge 

  

 Debat previ, al voltant de les preguntes de reflexió prèvia (a l'aula). 

 Visionat del documental (a casa).  

 Debat i conclusions al voltant de les preguntes de la fitxa (vegeu apartat 10). 

 

9. Activitat/s d'avaluació 

 

 Fitxa (individual).  

 Fitxa (grup).  

 

Activitats Qualificació 

Fitxa (individual).  2 punts (*) 

Fitxa (grup).  8 punts (1 punt per pregunta). 

(*): Només es farà un control de si s'ha fet o no, per tant la qualificació és binària (fitxa feta = 2 

punts; fitxa no fer = 0 punts).   

 

Rúbrica d'avaluació 

Criteris/Nivells Excel·lent (8-10) Aprovat (5-7) Suspès (<5) 

Adequació 

resposta (20%) 

- S'ha respost al que 

es preguntava a les 

8 preguntes. 

- S'ha respost al que 

es preguntava en 6 o 

7 preguntes. 

- S'ha respost al que es 

preguntava en 5 o 

menys preguntes. 

Comprensió 

documental (30%) 

- Totes les respostes 

coincideixen, 

exactament, amb el 

contingut del 

documental. 

- Hi ha divergència 

entre la resposta i el 

documental en 1 o 2 

respostes.  

- Hi ha divergència entre 

la resposta i el 

documental en 3 o més 

respostes. 

Claredat, 

coherència i 

argumentació 

(30%) 

- Les idees estan 

ben argumentades.  

- Totes les respostes 

són coherents i 

agradables de llegir.  

- Hi ha idees poc 

argumentades.  

- Hi ha alguna frase 

poc coherent i de 

difícil lectura. 

- Manca total 

d'arguments en les idees 

expressades.  

- El text és poc coherent 

i de difícil lectura. 

Correcció 

ortogràfica,  

lingüística (20%) 

Hi ha 10 o menys 

errors ortogràfics o 

lingüístics.  

Hi ha entre 10 i 20 

errors ortogràfics o 

lingüístics.  

Hi ha més de 20 errors 

ortogràfics o lingüístics.  

 

Notes: L'activitat s'avaluarà i es qualificarà com a activitat a l'aula de la unitat corresponent.  
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10. Fitxa per l’alumnat (La societat de consum: preguntes sobre el documental)  

Mira el documental "Comprar, tirar, comprar", preferiblement amb els pares. Després, respon 

les preguntes següents tenint en compte el que has vist: 

1. Què és la obsolescència programada? Cita'n 3 exemples dels que apareixen al 

documental. 

 

2. Perquè creieu pot suposar un dilema ètic pels enginyers haver de dissenyar per a què 

les coses durin menys temps?  

 

3. Què vol dir que el consum activa l'economia?  

 

4. Comenta l'afirmació següent: "La societat de consum es basa en la publicitat, 

l'obsolescència programada i el crèdit".  

 

5. És sostenible el model de creixement econòmic basat en un consum més enllà de les 

nostres necessitats bàsiques? Quins problemes representa pel que fa als recursos 

naturals i l'impacte sobre el medi ambient?  

 

6. En molts casos, fer arreglar un aparell surt més car que comprar-ne un de nou. Explica 

algun cas en que t'hagi sortit més a compte comprar una cosa nova que fer arreglar la 

que ja tenies.  

 

7. Que podríem fer per reduir el consum i millorar la sostenibilitat del model econòmic 

actual? 

 

8. Del que has vist al documental, comenta allò que més t’hagi agrada o sorprès.  

 

Referències 

- http://www.youtube.com (per veure el documental) 
- http://www.filmaffinity.com/es/film556116.html (per veure un resum del documental)

  

http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
http://www.filmaffinity.com/es/film556116.html
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6. QUADRE RESUM (ACTIVITATS PROGRAMADES) 

 Temes de debat treballats Curs  Preparació debat  Activitat avaluació Tipus d'avaluació Temporització Treball a casa 

1 Tecnologia i societat: 
introducció. La tecnologia 
de l’armament   

1r  Cerca d'informació a la 
biblioteca. 

Realització d'un mural 
sobre la tecnologia de 
l'armament.   

Individual/en grup 2h  1h 30 min 

2 El consum de fusta i la 
desforestació 

1r  Lectura article sobre 

desforestació i visionat d'un 

vídeo breu. 

Preguntes sobre l'article. Individual 1h  - 

3 L'ús racional i els riscos 
d'Internet 

2n Realització d'enquestes 

sobre els riscos d'Internet.  

Anàlisi enquestes.  Individual/en grup 1h 30 min 1h 30 min 

4 Fonts d’energia: eficiència i 
sostenibilitat. 

2n Cerca d'informació a 

Internet. 

Anàlisi 
avantatges/inconvenients 
fonts energia. 

En grup 1h - 

5 La societat de consum 2n Visionat d'un documental 

sobre la societat del 

consum. 

Preguntes sobre el 
documental. 

Individual/en grup 1h 30 min 1h 30min 

     Total temps 7h 4h 30min 
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7. CONCLUSIONS 

 L'àmbit ètic i les conseqüències socials de la tecnologia són aspectes poc tractats a 

l'assignatura.   

 

 El professorat, en general, té pocs recursos al seu abast per tractar aquesta dimensió 

social de la tecnologia.  

 

 El debat és una eina educativa que permet tractar aquesta dimensió social de la tecnologia 

i que, alhora, esdevé una metodologia molt útil per fomentar la participació de l'alumnat, la 

competència comunicativa i l'aprenentatge entre iguals.  

 

 S'han detectat, però, algunes dificultats que poden sorgir a l'hora de portar a terme les 

activitats de debat proposades, per a les quals es dóna una possible solució:  

 

- Manca de temps per part del professor. Aquesta manca de temps és una de les 

principals causes de què no es treballin continguts tecnoètics a la tecnologia, com es fa 

constar a la justificació del TFM que teniu entre mans. Per aquest motiu, s'ha intentat 

que les activitats programades no tingui una duració massa llarga, cosa que permet fer-

les compatibles amb el currículum de la tecnologia.  

 

- Manca de participació de l'alumnat, motivada per una manca de maduresa o per una 

escassa tradició de participar obertament a l'aula expressant el seu punt de vista. 

 

- Manca d'experiència de professorat, a l'hora de realitzar activitats participatives. 

L'element actiu en el procés d'aprenentatge són és l'alumnat, i no el professor, com 

succeeix en les classes magistrals. En les activitats proposades el/la professor/a ha 

d'adoptar un rol de dinamitzador, moderador i conductor al qual pot no estar avesat, i 

que li requerirà d'un major grau d'habilitats socials.  

 

- Por al fracàs. Una de les resistències del/la professor/a a l'hora de portar a terme 

aquestes activitats pot ser, simplement, per una por al fracàs, en creure que no 

obtindrà un bon resultat a l'aula.  

 

- Recolzament del centre. Òbviament, hi haurà centre amb més tradició de realitzar 

activitats participatives similars a les que es proposen i d'altres on no. Per aquest 

motiu, la filosofia i l'estil del centre seran determinants a l'hora de posar a la pràctica 

aquestes activitats.  
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