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ANNEX 1: Unitat 3- Representació dels objectes 
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ANNEX 2: Document per a orientar l’elaboració de plans 
individuals intensius 

 

1) Síntesi de la informació més rellevant obtinguda en el procés d’avaluació inicial 
de l’alumne/a 

 Informació sobre les àrees del currículum 
Llengua Resultats de les proves inicials de llengua. 
Matemàtiques Resultats de les proves inicials de matemàtiques. 
Altres proves Resultats de l’aplicació d’altres instruments que el centre hagi utilitzat en el 

procés d’avaluació inicial de l’alumne/a 
 

 Informació sobre aspectes del context sòcio-familiar* 
Context familiar Amb qui viu l’alumne/a? Qui és la persona de referència que 

assumeix la seva tutela? Quina és la llengua de comunicació 
habitual amb les persones amb què conviu?, etc. 

Context  
sòcio-econòmic 

Viu en un habitatge independent o amb altres famílies? Quines 
condicions té l’habitatge? Treballen les persones que tenen la seva 
tutela? Gaudeix d’algun tipus d’ajut econòmic?, etc. 

Escolarització Ha estat escolaritzat? Quant de temps? De manera regular? A quin 
curs estava? Quines àrees estudiava? Com descriu la seva vivència 
de l’escolarització?, etc. 

Aspectes  
sòcio-emocionals 

Quins són els seus referents afectius? Quina percepció té del seu 
procés d’acolliment? Com elabora el seu “dol migratori”? Manifesta 
facilitat per a l’establiment de vincles? Quines habilitats socials 
manifesta?, etc. 

Altres informacions Altres informacions que no es puguin enquadrar en cap dels 
apartats anteriors i que es valorin com a importants per concretar 
les necessitats educatives de l’alumne/a. 

*Aquestes dades són extretes bàsicament de les entrevistes amb la família; cal tenir en compte, però que 
pot haver-hi altres fonts d’informació. 

 

2) Llistat de necessitats educatives (cal ordenar-les per ordre de prioritat): 
1) 

2) 

3) 

... 

 
 

3) Orientacions metodològiques generals del treball amb l’alumne/a : 



 

 
4) Previsió dels recursos organitzatius que s’utilitzaran per atendre les necessitats 

educatives de l’alumne/a i dels professors que hi intervindran. 
 
 

Professional que hi intervé 

Tutor/a aula d’acollida  

Mestre d’EE/PTE  

Psicopedagog/a  

 Tutor grup-classe de 
referència 

 Professorat de diferents 
àrees (quines?) 

 

Professionals externs  

Recurs organitzatiu 

Aula d’acollida 
Data entrada: 
Hores/setmana: 

 

Grup-classe ordinari  

Agrupament flexible  

Grup reduït de suport  

Atenció individualitzada  

 
 
 
 
5) Planificació del treball de l’alumne/a: 

 
 

Data: 
Assistents: 

ÀREES MATERIALS CURRICULARS 

  

 

 

 

 

 AVALUACIÓ ADEQUACIONS DEL 
CURRÍCULUM 
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 Criteris 
d’avaluació  

 

Instruments 
d’avaluació 

Seqüència 
avalutiva  

Qui 
avalua?

Adaptacions Modificacions

 
 
 
 

 
 

6) Seguiment de la incorporació de l’alumne/a al grup-classe de referencia durant 
tot l’horari lectiu (durant un curs amb periodicitat trimestral): 
 
Data: 

Responsable: 

Progressos/dificultats: 

Mesures que cal adoptar: 

 
Data: 

Responsable: 

Progressos/dificultats: 

Mesures que cal adoptar: 

 
Data: 

Responsable: 

Progressos/dificultats: 

Mesures que cal adoptar: 

 



ANNEX 3: Exemple de pràctiques JClic per a alumnat 
nouvingut 

1) Captura de pantalla del web dzaragoz@xtec.cat 

 
Com podem observar a la imatge superior, aquest web ens mostra un menú amb 
diferents activitats JClic ideades especialment per a alumnat nouvingut. A més, al propi 
portal del web podem descarregar i instal·lar de forma gratuïta el programa JClic. 
També s’ofereix la possibilitat de descarregar apunts sobre la matèria en format pdf. 
 

2) Pitgem la pestanya Eines del Taller: 
Quan pitgem la pestanya Eines del Taller ens apareixen un seguit d’activitats 
pràctiques i interactives, com ara la següent, on es mostren diferents imatges de 
processos que podem desenvolupar al taller de tecnologia i el nom de cadascun 
d’aquests. Com veiem, a la part inferior de la pantalla se’ns indica l’enunciat del 
problema (encerclat en verd) i el marcador amb el nombre d’encerts, intents i segons 
que ens queden per a completar l’activitat (encerclat en vermell). 
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Com podem observar a les imatges inferiors, per a respondre a l’activitat cal arrossegar 
una fletxa des del nom de l’activitat cap a la imatge sobre la que parla. En cas que la 
resposta sigui encertada aquella opció desapareixerà, tal i com podem veure a la figura 
de la dreta, restant-nos ara menys opcions per a finalitzar l’activitat. 

 
 
En cas de completar tota l’activitat en el temps adient apareix la següent pantalla, que 
ens dóna pas a la següent activitat: 

 
 
La següent activitat, tal i 
com veiem a la figura de 
la dreta, ens permet pitjar 
sobre la imatge de 
diverses eines i ens 
informa sobre l’activitat 
per a que són usades. 
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Després trobem més activitats sobre el mateix tema molt visuals i engrescadores, que 
fan que l’alumne/a aprengui d’una forma divertida i alternativa a les activitats lectives 
normals de l’aula. A les imatges inferiors en veiem exemples d’això, amb una activitat 
tipus sopa de lletres i amb un puzzle: 

 
 

 
 
Per acabar amb les activitats d’aquesta pestanya apareix un exercici que ajuda a fer un repàs 
general sobre la matèria ensenyada amb els diferents jocs:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Com podem veure, gràcies a JClic es poden realitzar activitats educatives de 
caire interactiu i visual molt adients com a suport al temari lectiu, a més, 
aquestes activitats poden ser adaptades, per exemple, per a nouvinguts. 
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La representació dels objectes 

Tecnologia - 1r curs d’ESO 

Annex 4 



La representació dels objectes 

• REPRESENTACIÓ:  en llatí 

representatio, castellà representación, en 

francès représentation 

 

• ESBÓS: en castellà esbozo, en francès  

esquisser  

 

• CROQUIS: en castellà croquis, en 

francès croquis. 

REPRESENTACIÓ  ESBÓS 

  

 

 

 

 

 

 

CROQUIS 

 

La representació a mà alçada ens permet una primera aproximació 

gràfica a la forma que donem a l’objecte, es pot fer de dues maneres: 

-Esbós: primer dibuix poc detallat per a representar un objecte real o 

imaginari 

-Croquis: següent pas, per tant una representació més detallada amb 

informació sobre mides i materials, per a poder ser interpretada per altres 

persones. 



La representació dels objectes 

• REGLE: del llatí regula, en castellà regla, 

en francès règle. 

 

•PLÀNOL:  del llatí planum, en castellà 

plano, en francès plan 

   REGLE           PLÀNOL 

  

 

 

 

 

 

 

 

El dibuix tècnic es fa per mitjà d’eines de dibuix com regles, compassos, 

escaire o cartabó, i serveix per representar amb més exactitud un objecte. 

Les representacions també es coneixen com a plànols.  



La representació dels objectes 

•QUADRAT: del llatí quadratum, en 

castellà cuadrado, en francès carré. 

• CUB: del llatí cubus, en castellà cubo, en 

francès cube. 

•CIRCUMFERÈNCIA: del llatí 

circumferentiam, en castellà 

circunferencia, en francès circonférence. 

•PRISMA:  del llatí prisma, en castellà 

prisma, en francès prisme. 

    QUADRAT           CUB   

 

 

 

 

CIRCUMFERÈNCIA PRISMA 

 

 

 

 

Esbossos de figures regulars: la major part del que representem es pot 

fer a partir de dibuixos de figures regulars, com ara: el quadrat, el cub, la 

circumferència i els prismes. 



La representació dels objectes 

Per acabar amb la unitat es faria un petit repàs dels conceptes més 

importants que han anat sorgint, i per a fer-ho més pràctic es podria 

repartir un cas d’ABP (Veure ANNEX 5). Finalment, els alumnes 

passarien per l’aula d’informàtica per a practicar amb activitats JClic 

sobre aquesta unitat. 



ANNEX 5: Exemple de cas d’ABP per a la unitat didàctica “La 
representació dels objectes” 

1) Instruccions del cas 
 
- Per a la solució del cas es repartirà l’alumnat en grups de 6 persones, intentant que 

hi hagi un equilibri entre els alumnes nouvinguts (tant de llengües maternes 
d’origen romànic com no romànic) i entre els alumnes locals. 

- Cada grup disposarà d’un tutor que guiarà i supervisarà la feina realitzada. 
- Tots els grups rebran el mateix enunciat de cas d’ABP. 
- La resolució del cas es realitzarà al llarg de tres sessions de dues hores 

distribuïdes en 3 setmanes de la següent manera 
 
Sessió 1 (1ra setmana) Sessió 2 (2a setmana) Sessió 3 (3a setmana) 

  
Es lliurarà l’enunciat del 
cas, els alumnes el 
llegiran i després 
identificaran els punts 
clau per a la resolució. 
Es distribuiran la feina 
que caldrà presentar 
durant la segona sessió. 
 

 
Els alumnes portaran la 
informació cercada a 
casa, la comentaran i 
veuran si amb la feina de 
tots disposen del material 
suficient per a completar 
el cas i ja el poden 
solucionar. Decidiran com 
presentar la informació 
(presentació de Power 
Point o memòria escrita) 
durant la següent sessió. 

 
Cada grup lliurarà o 
presentarà la solució 
proposada per al cas 
d’ABP. A més, també es 
lliurarà una graella on 
s’especificarà de forma 
detallada quina ha estat la  
tasca i contribució de 
cada membre del grup a 
la solució del cas. Rere la 
presentació el tutor 
donarà la resposta 
correcta al cas. 

 
- En finalitzar un cas d’ABP i abans d’iniciar el següent es realitzarà una sessió 

d’autoavaluació en que el tutor parlarà de la dinàmica del grup, destacarà allò que 
més li ha agradat de la feina dels alumnes i també comentarà aquells aspectes que 
necessiten una millora. A més, fent un exercici de reflexió els alumnes valoraran la 
seva tasca i comentaran un aspecte que creuen que deuen millorar de cara al 
següent cas. 

 
 

2) Cos del cas 
 

 
Després d’una conversa amb la seva àvia la Martina, una estudiant de 1r d’ESO, 
s’ha començat a plantejar què vol ser de gran. Fins ara no hi havia pensat mai, 
però ara no es pot treure la conversa amb l’àvia del cap i no para de donar-hi 
voltes. Després d’una estona se n’adona que sempre li ha agradar construir 
coses, de fet quan era petita aprofitava trossos de cartró i fullola per a construir 
mansions a les seves nines, fins i tot n’havia fet una amb piscina! 
La Martina pensa que estudiar arquitectura podria ser una opció per a ella, i pensa 
en una manera original de comunicar-li la seva decisió a la seva àvia, li construirà 
una maqueta de l’ajuntament amb tots els detalls i la hi regalarà! Caldrà que faci 
esbossos i croquis, treballi les vistes, la perspectiva i l’escala, vol que la seva àvia 
quedi entusiasmada amb la maqueta! 
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3) Solució esperada 

 
S’espera que a partir de l’enunciat proposat els alumnes entenguin que han de 

construir una maqueta de l’ajuntament de la ciutat. Per a fer-ho caldrà que facin una 
cerca d’informació sobre els plànols de l’edifici. 

 
En cas de no trobar els plànols el cas pot ser solucionat igualment a partir de la 

confecció d’esbossos amb figures regulars de l’edifici, després amb la representació en 
croquis. Cal que representin l’edifici amb diferents vistes i projeccions, intentin 
respectar l’escala i construeixin una maqueta aproximada de l’ajuntament. 

 
Si el tutor veu que els alumnes es perden de l’objectiu final pot intentar guiar-

los i ajudar-los a entendre què han de cercar, sempre des de un segon pla, intentant 
que siguin ells mateixos els que prenguin les decisions. 

 


