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1. INTRODUCCIÓ 
 
La meva experiència al pràcticum, realitzada a un institut de secundària, no només m’ha servit 
per observar i practicar amb la impartició d’una unitat didàctica de tecnologia a dos cursos, sinó 
que m’ha permès viure de primera mà les dificultats i decisions que s’han de plantejar i resoldre 
perquè tot funcioni de la millor manera possible i s’obtinguin resultats positius. 
 
De les múltiples converses mantingudes amb el professorat del centre durant la meva estada, 
em va cridar l’atenció que hi havia un aspecte acadèmic en concret que realment els amoïnava, 
el treball de síntesi (TS). Deien que portaven molts anys realitzant el mateix treball de síntesi en 
els tres primers cursos de l’ESO i que, com a conseqüència, veien cada any un major 
deteriorament en l’actitud, elaboració i resultats per part de l’alumnat.  
 
La majoria dels docents del centre pensen que la solució a aquesta situació és confeccionar un 
nou TS per l’any vinent, però es troben amb dos dificultats: la oposició d’una minoria de 
docents i l’econòmica.  
 
Aquesta necessitat d’aportació d’idees requerides pels docents, que tinguin en compte les 
dificultats exposades, ha estat l’objectiu del present Treball Fi de Màster (TFM).  El projecte es 
basa en presentar un nou tema pel TS pel curs 2012-13, que sigui vàlid pels tres primers 
cursos de l’ESO, i en fer el desenvolupament d’aquest en un d’ells a través d’un entorn virtual. 
 
El tema ha escollir ha de ser atractiu i significatiu per a l’alumnat, perquè tal com cita el 
professor chilé d’Història, Geografia i Educació Cívica Francisco Hernán Vera Lamperein1: 
“Para que algo merezca el esfuerzo de aprender ha de estar en la frontera de mis 
posibilidades. Accesible pero no demasiado familiar.”  
 
Per aquesta raó, el fil conductor proposat com a temàtica del TS és “La Colònia Güell”, àmbit 
proper, rellevant, relacionat amb l’entorn i suficientment obert per poder ser tractat i treballat per 
a tots els cursos. A més, el complex compta amb recursos culturals que permeten realitzar una 
visita dirigida a un preu assequible. 
 
Els continguts dels que consta el projecte es divideixen en dues parts diferenciades.  
La primera, a nivell global, organitza i relaciona les diferents parts de “La Colònia Güell” amb 
els continguts específics dels blocs curriculars de Tecnologies de 1r, 2n i 3r d’ESO.  
La segona, a nivell detallat, desenvolupa el TS a portar a terme dins de l’assignatura de 
Tecnologies al nivell de 1r d’ESO, a través d’un entorn virtual, el Moodle. 
 
Els alumnes dels tres primers cursos d’ESO del centre estan dins del programa eduCAT 1x1 
des de fa dos anys i que, malgrat la gran majoria dels docents no el fa servir, resta a l’abast de 
tothom la utilització de l’entorn virtual citat. 
 
Amb aquesta nova proposta i plantejament de TS es pretén: despertar l’interès i motivació tant 
de l’alumnat com del professorat; organitzar l’elaboració i realització del TS a partir de la 
coordinació de totes les àrees; i introduir un recurs existent i actualment desaprofitat per a 
gestionar-la. La finalitat és millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge i en conseqüència el 
rendiment acadèmic del nostre alumnat. 
 
 
1.1. OBJECTIUS DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER 
 
Els objectius principals del present TFM són els següents: 
 
 Analitzar i conèixer un entorn proper per utilitzar-lo com a eix vertebrador per a un TS. 
 Relacionar el tema proposat amb els blocs curriculars dels diferents nivells de l’ESO en 

l’Àrea de Tecnologia. 
 Definir una metodologia i programació específica de la matèria per al TS proposat. 
 Generar, elaborar i organitzar recursos, material didàctic i tasques. 
 Crear un model de sistema de gestió de treball amb una plataforma tecnològica. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL TREBALL DE SÍNTESI 
 
 
2.1. MARC NORMATIU 
 
Abans de poder definir l’àrea de millora que tractarà el treball presentat, cal conèixer la definició 
de TS que dóna el Decret 143/ 2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, Article 9 Treball de síntesi2: 
 

“El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentage que 
s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar 
si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les 
competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució 
de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar 
continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. 
Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització 
del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 
S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball de 
síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa...” 
 
“...El treball de síntesi, en cas que s’organitzi de forma extensiva, es durà a terme dins 
l’horari de les matèries.”  

 
Definició que es concreta en el Currículum de l’ESO a l’apartat E. Treballs de síntesi (1r, 2n i 3r 
d'ESO) 3: 
 

“El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que 
impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del 
treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Aquestes activitats estan 
concebudes per avaluar si s’han assolit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centre 
en la seva programació i, en particular, els objectius establerts en les diverses matèries del 
currículum. Durant el treball de síntesi l’alumne o alumna haurà de demostrar prou capacitat 
d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració 
en el treball en equip.  
L’alumne/a ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa.  
L’equip de professors ha de programar un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades 
amb diferents matèries del currículum comú de l’alumne/a. No és necessari que en cada 
treball de síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les matèries. En canvi, és 
essencial que les diferents activitats siguin significatives per al tema que es treballa i que no 
constitueixin un seguit de propostes deslligades, sinó un tot coherent. Amb aquestes 
activitats es pretén ordenar un seguit de situacions en què l’alumne/a aplicarà, de manera 
pràctica, coneixements i habilitats adquirits durant un llarg període d’aprenentatge, a fi de 
trobar solucions als problemes plantejats. 
En l’organització d’aquest treball s’ha de tenir en compte l’assignació d’un professor o 
professora de l’equip docent que el tutoritzi. Orientativament, s’assignarà un tutor o tutora 
per cada dos o tres equips de quatre o cinc alumnes. El tutor o tutora del treball de síntesi 
s’encarregarà de fer-ne el seguiment i l’orientació.  
El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives: de manera intensiva, concentrant 
totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc dies, o bé de 
manera extensiva. En aquest segon cas, es podrà dur a terme al llarg d’una part del curs o 
de tot el curs dins l’horari de les matèries.  
Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats 
desenvolupades en el treball de síntesi, tant les de treball individual com les de treball en 
equip.”  

 
Finalment, la qualificació d’aquests TS queda determinada per l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de 
juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés 
d’avaluació a l’educació secundària obligatòria4, que exposa: 
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“En els tres primers cursos de l’etapa, per a cada alumne/a l’equip docent ha d’atorgar una 
qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha d’obtenir com a mitjana 
aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de síntesi, d’una banda, i 
de la qualificació aportada pels professors de les matèries optatives cursades per l’alumne 
al llarg del curs, de l’altra.”  

 
 
2.2. DEFINICIÓ 
 
L’origen de l’àrea de millora a tractar en el present TFM radica en que el centre, on he fet el 
pràcticum, s’ha estat utilitzant la mateixa temàtica per a realitzar el TS en els tres primers 
cursos de l’ESO (1r, 2n i 3r d’ESO) durant els últims anys, concretament des de l’any 2006. A 
més, el procediment i el material proporcionat als estudiants no ha variat pràcticament res 
durant tot aquest temps, només s’han fet petites modificacions no substancials.  
 
La temàtica i dossier emprat pel centre és totalment vàlida, però massa recorrent. Per aquesta 
raó, en general, s’ha generat una progressiva desmotivació en els alumnes i una preocupació 
en els docents.  
 
L’alumnat presenta una actitud passiva i expressa avorriment davant d’unes activitats que ja 
coneix a través dels companys de cursos superiors. Abans de començar el treball ja saben de 
que tractarà, que faran i com ho faran.  
 
El professorat està amoïnat perquè veu que en els últims anys l’alumnat s’interessa menys per 
una bona participació i elaboració de TS i en conseqüència el seu rendiment acadèmic està 
minvant. Fins i tot, s’ha donat algun cas de còpies de treballs de cursos anteriors.  
 
Les gràfiques que es presenten a continuació informen els percentatges d’aprovats en el TS en 
els diferent nivells en els últims tres anys comparats amb la mitjana dels informes SIC ( Sistema 
d'indicadors de centre)5.  
 
Val a dir, que aquestes dades han estat facilitades pel director i tutor de centre del Pràcticum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 1. Comparativa d’aprovats en 1r d’ESO entre l’Institut i la mitjana a Catalunya 
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Gràfica 2. Comparativa d’aprovats en 2n d’ESO entre l’Institut i la mitjana a Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 3. Comparativa d’aprovats en 3r d’ESO entre l’Institut i la mitjana a Catalunya 
 
Els resultats quantitatius que es llegeixen d’aquest gràfics, mostren clarament la davallada dels 
últims anys en el percentatge d’aprovats respecte del que hi ha de mitjana dels centres de la 
resta de Catalunya. El descens d’aprovats principalment s’incrementa en el curs passat 2010-
11 i especialment en el primer nivell de l’ESO. 
 
L’interès de la majoria dels docents del centre és solucionar aquesta situació, ja que aquest 
treball rutinari ha esdevingut una monotonia que està perjudicant al procés d’ensenyament-
aprenentatge. Aquests professors han plantejat en Claustre la necessitat de confeccionar un 
nou TS per l’any vinent com a única sortida per a millorar la situació, però s’han trobat amb dos 
dificultats. La primera, la oposició d’una minoria de docents que no estaven disposats a 
carregar amb més feina de la que ja tenien. I la segona, i més important, la dificultat que 
enguany està patint la societat, l’econòmica. Aquest darrer punt s’ha de tenir molt en compte a 
l’hora d’elaborar una proposta, ja que actualment, s’ha d’assegurar que tots els nois i noies 
estiguin a l’abast de realitzar un treball que és obligatori. 
 
D’altra banda, malgrat, el Departament d’Educació va iniciar fa dos anys, curs lectiu 2009-10, el 
programa  eduCAT 1x1 i treball a les aules amb continguts digitals, el professorat no l’aprofita 
gaire. Aproximadament, la meitat dels docents opten per continuar utilitzant els llibres en suport 
paper i l’altra meitat el llibre digital. En general, només utilitzen els projectors i pissarres digitals 
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per veure algun vídeo o consultar alguna informació a Internet. Aquesta situació fa visible la 
necessitat d’introduir, o en alguns casos afermar, l’ús de recursos digitals entre els docents i 
per extensió entre l’alumnat. Tot l’esforç de portar la tecnologia de les TIC a les aules no pot 
ser desaprofitada, i encara que no crec que s’hagi de basar tot el procés d’ensenyament-
aprenentatge en elles, si que són un complement idoni per assolir coneixements. Una frase que 
resumeix aquesta opinió en termes generals, és la que va citar el Secretari General de 
l’Organització de Nacions Unides (ONU), Kofi Annan en el discurs inaugural de la primera fase 
de la Cimera Mundial sobre la Sociedad de la Informació (CMSI), Ginebra 20036. 
 
"Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 
mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de 
herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 
avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para propagar los 
conocimientos y facilitar la comprensión mutua" 
 
Degut a aquestes qüestions, el meu tutor i jo mateixa, ens vam posar d’acord en que seria 
interessant, útil i aprofitable en un futur per al centre, que el meu TFM tractés aquesta àrea de 
millora amb l’organització general del TS amb un nou tema i amb la utilització d’un recurs com 
és la plataforma virtual Moodle. 
 
 
2.3. CONTEXT 
 
Per situar l’àmbit d’aplicació del projecte, exposaré el marc actual i els antecedents del TS que 
he observat i analitzat durant les pràctiques realitzades a l’institut. 
 
 
2.3.1. Marc actual 
 
El centre d’educació secundària està ubicat a un municipi que es troba dins de l’àrea 
metropolitana de BCN. És una ciutat petita amb una població aproximada de 11.300 habitants7. 
És l’únic institut públic del municipi, on el nivell adquisitiu de les famílies dels estudiants podem 
dir que és de grau mig. 
 
Es tracta d’un centre 3/2 (3 línies d’ESO i 2 línies de Batxillerat) i el nivell general 
d’aprenentatge de l’alumnat és mitjà, segons la mitjana dels informes SIC ( Sistema 
d'indicadors de centre)5. 
 
El percentatge d’immigrants i/o nouvinguts és molt baixa, ja que el centre rep majoritàriament 
alumnes que provenen de les escoles públiques de primària del nucli urbà. Per tant, trobem 
que: 
 
 El 96% de l’alumnat és nascut a Catalunya o immigrants d’altres comunitats o països que 

porten al centre més de 48 mesos. 
 El 4% restant, format pels nou vinguts d’altres comunitats o països que porten menys de 48 

mesos al centre, principalment són d’origen sud-americà i de l’Europa de l’est. Aquests 
alumnes assisteixen a l’aula d’acollida i a l’aula oberta, si escau.  

 
L’institut disposa d’un equip de 41 professors. Del còmput total de docents trobem 
aproximadament un 78% de professors funcionaris, la resta són interins. L’edat mitjana del 
professorat del centre està al voltant dels 47 anys. 
 
El centre acull aproximadament 400 alumnes per any. El curs actual consta d’un total de 388 
alumnes: 306 d’ESO (76 a 1r, 86 a 2n, 75 a 3r i 69 a 4t) i 82 de Batxillerat (44 a 1r i 38 a 2n). 
 
L’organització de les línies es basa en el tipus de grup classe ordinari (homogeni o heterogeni) i 
en les agrupacions segons nivell en les assignatures instrumentals (llengües i matemàtiques). 
El resultat d’aquests criteris és el següent: 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#cite_note-0
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ENSENYAMENT OBLIGATORI 
 
Primer cicle d’ESO 
 
Composat per 1r i 2n d’ESO, dels 3 grups classe reconeguts, el centre fa 4 grups 
heterogenis i per a les matèries instrumentals els separa per nivell en 4 grups flexibles. El 
flexible 4 és el de nivell d’aprenentatge més ràpid i el flexible 1 és el de nivell d’aprenentatge 
més lent. 

 
Segon cicle d’ESO 
 
A 3r l’assignació dels alumnes es fa de segons el nivell d’aprenentatge de la següent forma: 
 
 3r A coincident amb els alumnes que provenen del flexible 4,3 i excepcionalment algun 

del 2 del primer cicle. 
 3r B coincident amb els alumnes que provenen del flexible 4,3 i excepcionalment algun 

del 2 del primer cicle. 
 3r C coincident amb els alumnes del flexible 2 i 1 del primer cicle. A més, els alumnes del 

flexible 1, a les matèries instrumentals, assisteixen a l’Aula Oberta. 
 

A 4t els alumnes escullen 9 h de Matèries Optatives Especifiques i l’assignació està formada 
de la següent manera:  
 
 4t A coincident amb els alumnes provenen del flexible 4 del curs anterior. 
 4t B coincident amb els alumnes provenen del flexible 3 del curs anterior. 
 4t C coincident amb els alumnes provenen del flexible 2 i 1 del curs anterior. A més, els 

alumnes del flexible 1, a les matèries instrumentals, assisteixen a l’Aula Oberta. 
 Oberta alumnes del flexible 1. 
 
ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI 

 
 1r Batxillerat: dos grups.  
 2n Batxillerat: un grup amb desdoblament a les matèries comunes. 

 
 
2.3.2. Antecedents del treball de síntesi 
 
El TS realitzat fins a la data al centre s’organitza de manera intensiva, és a dir, durant una 
setmana completa a mitjans de juny, enguany entre l’11 i 15 de juny. Es desenvolupa en règim 
diürn amb horari intensiu de 8:00 am a 15:00 pm. 
 
L’equip de docents va programar en el seu dia, any 2006, unes activitats associades a les 
diferents matèries comuns del currículum que s’han anat repetint. L’elaboració del TS 
comportava que cada Departament confeccionés una activitat de la seva assignatura i mirés 
d’encabir-la el millor possible en el tema del qual tractava el treball. Malgrat realitzar aquest 
procediment individualista, el dossier acabava mostrant una coherència acceptable degut a que  
finalment en conjunt perfilaven el discurs d’unió entre activitats i desestimaven aquelles que 
resultaven desvinculades de la resta del treball.  
 
La temàtica estipulada en els tres primers cursos de la ESO i les sortides assignades es 
mostren la taula següent: 
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CURS TEMA SORTIDES 
1r d’ESO L’entorn de la teva 

població 
Dues sortides, d’un matí de durada cadascuna, a dos 
llocs emblemàtics de la població 

2n d’ESO Els transports d’una ciutat, 
Barcelona 

Una sortida, d’un matí de durada, on es farà un 
recorregut pel port en “Golondrina” i es farà una 
visita al Museu Marítim de la ciutat 

3r d’ESO El nucli de la teva població Dues sortides, d’unes hores de durada cadascuna, al 
CAP i a l’Ajuntament de la població, però només pot 
anar-hi un representant de cada grup 

 
Taula 1. Relació de temes de TS actual i sortides 
 
Els equips de treball estan formats per 4 o 5 alumnes de la mateixa classe i heterogenis, ja que 
són escollits pels professors segons el seu criteri. Cada dos o tres grup estan tutoritzats per un 
docent que s’encarrega de fer el seguiment i orientació, tal com indica la normativa. 
 
El treball de síntesi segueix unes pautes i criteris comuns pels tres primers cursos de l’ESO i 
queden exposats de la següent manera8: 
   
COMPOSICIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI 

 
El TS es farà tenint en compte els següents apartats: 

 
a) Hi haurà una explicació del treball a realitzar ( que hem de fer, com ho hem de fer, com 

hem d'organitzar la feina al llarg dels dies...) 
 

b) Se us donarà una informació general sobre el tema escollit (consultareu bibliografia i 
caldrà fer un esquema de treball). 
 

c) La part pràctica, segons el tema, pot consistir a realitzar: 
 consultes a institucions. 
 enquestes. 
 entrevistes. 
 dibuixos. 
 fotografies. 
 recerca a biblioteques. 

 
d) Tot seguit caldrà fer una sistematització de les dades obtingudes segons correspongui 

amb: 
 taules de dades. 
 gràfiques. 
 esquemes.  
 plànols. 
 vocabulari. 
 bibliografia. 

 
e) S’haurà de fer el redactat del contingut del treball (esborrany). 

 
f) Elaboració de la introducció, conclusions (si s'escau) i apartat de bibliografia. 

 
g) Muntatge final del dossier per lliurar. 

 
h) Preparació de l'exposició oral. 

 
 
Taula 2. Composició del TS actual 
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CRITERIS D’ELABORACIÓ D’UN TREBALL MONOGRÀFIC 
 

Un cop tingueu clar quin és el tema del treball que han de realitzar, cal que us organitzeu. 
Heu de fer un breu esquema dels punts a tractar per veure si no disposeu de tota la 
informació necessària. El següent pas, doncs, serà buscar tota la informació que us falti. Un 
cop aconseguida, i tenint en compte l'esquema previ, podeu començar a redactar. Serà 
convenient que feu primer un esborrany, per tal de preveure  possibles rectificacions. 

 
El treball a realitzar s'ha d'escriure fent servir un processador de textos. El tipus de lletra ha 
de ser “Times New Roman” o “Arial”. L’interlineat 1,5.  
El paper ha de ser DIN A-4, escrit només per una banda i amb les pàgines numerades. 
Heu de deixar els marges adequats (a dreta i esquerra, a la part superior i inferior del paper). 

 
El treball ha de tenir la següent composició: 

 
 Portada: Títol del treball, nom i cognoms dels alumnes del grup. 
 Índex: Indicació dels diferents apartats o capítols del treball. 
 Introducció: Explicació del procés d'elaboració del treball. Pros i contres. Problemes 

amb la bibliografia, amb el nivell. Fonts de consulta. Col·laboració dins del grup (com 
s'ha repartit la feina....). 

 Contingut: Les activitats del treball pròpiament dit. 
 Conclusions: Resum breu de les idees o apartats més importants del treball. 
 Bibliografia: S’indicarà el nom dels llibres o articles consultats. El cognom de l'autor ha 

d'anar amb majúscules, el nom amb minúscules; el títol del llibre, subratllat; També 
s'ha d'indicar la col·lecció, l'editorial, el lloc i la data de publicació. Sempre pel mateix 
ordre. 
 
Exemple: SERRANO, Sebastià: Signes, llengua i cultura. 
Col. Llibres a l'abast. Edicions 62 Barcelona, 1980. 
 

 Videografia: S’indicarà el nom dels vídeos amb els que s'ha treballat. Els cognoms de 
l'autor o autors han d'anar amb majúscules, el nom , amb minúscules; el títol del vídeo, 
la sèrie, producció i data de publicació. 
 
Exemple: SARMIENTO, Carmen. "Los hijos de la pobreza". 
LOS MARGINADOS. Producció: GARCIA, Eulogio. Madrid,1968 

 
 
Taula 3. Criteris d’elaboració del TS actual 

 
PAUTES A SEGUIR PER A FER UNA EXPOSICIÓ ORAL 

 
Podeu fer un guió o esquema del treball que heu realitzat i que haureu d'exposar. 
El guió us ajudarà a fer l'exposició d'una manera ordenada i concreta; el podreu tenir al 
davant a l'hora de fer-la, però no el podeu llegir textualment. 
La informació que se us demanarà estafa relacionada amb: 

 
a) El procés d'elaboració del treball. Pros i contres. Problemes amb la bibliografia, amb 

el nivell. Fonts de consulta. col·laboració dins del grup, etc. 
 

b) El contingut del treball que heu realitzat (ajudats si cal pel guió). 
 

c) Les conclusions finals a que heu arribat. Feu una valoració  general del crèdit 
explicant quina part  ha  estat la més interessant, quina ha estat la més avorrida, 
quines dificultats he trobat, què heu après, etc.  

 
 
Taula 4. Pautes a seguir per a fer una exposició oral del TS actual 
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QUÈ S’AVALUA? 
 

a) Capacitat d'expressió oral i escrita en les dues llengües de Catalunya. 
 

b) Capacitat d'aplicació i comprensió dels recursos bàsics del llenguatge científic i de 
representació gràfica. 
 

c) Visió integradora de les diferents àrees del saber i capacitat de traslladar els continguts 
adquirits d'una matèria a l'altra; capacitat de síntesi, resum... 
 

d) Capacitat de trobar informació, analitzar-la, ordenar-la i classificar-la. 
 

e) Aconseguir autonomia personal: capacitat d'escollir, fonamentada en raons i posterior 
presa de decisions. Capacitat de raonament lògic i de comprensió crític. 
 

f) Treball en equip: participació i acceptació dels deures assignats pel grup. 
 

 
Taula 5. Què s’avalua el TS actual 

 
COM S’AVALUA? 

 
Per a la qualificació del TS s’avaluarà: 
 

a) Dossier del treball de grup, del qual es valorarà la PRESENTACIÓ (20% de la nota), 
la ORTOGRAFIA i l' EXPRESSIÓ escrita (30% de la nota) i CONTINGUTS (50% de la 
nota). 
Durant tota la setmana, els tutors responsables de cada grup realitzaran un seguiment 
de l'actitud i el treball de cada alumne i qualificaran la col·laboració, participació, etc. 
 

b) Prova oral de grup en la qual es faran preguntes sobre procediments utilitzats per fer 
el treball (veure l'apartat sobre exposició ora!), i es valorarà l'expressió oral. 
 

c) Control del tutor de grup i dels professors.  Es tindrà en compte el comportament i 
treball individual. 

 
La qualificació global del TS figura en l'expedient acadèmic de L'alumne amb una nota 
individual. Aquesta és la mitjana aritmètica de les tres notes anteriors. 

 
 
Taula 6. Com s’avalua el TS actual 
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La temporització de tot el treball es resumeix en: 
 

CURS 
ESO 

SESSIÓ TEMPORITZACIÓ 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

1r 

MATÍ 

Sortida 1 a 
un lloc 
emblemàtic 
de la 
població i 
realització de 
les activitats 
a l’institut 

Sortida 1 a 
un lloc 
emblemàtic 
de la 
població i 
realització de 
les activitats 
a l’institut 

Realització 
de les 
activitats a 
l’institut 

Exposició 
Oral en grup 
davant del 
tribunal 

Exposició 
Oral en grup 
davant del 
tribunal 

TARDA 
Realització 
de les 
activitats a 
casa 

Realització 
de les 
activitats a 
casa 

Finalització 
de les 
activitats a 
casa 

  

2n 

MATÍ 

Coneixement 
dels 
transports i 
comunicacion
s d’una 
ciutat, 
Barcelona 

Realització 
de les 
activitats a 
l’institut 

Realització 
de les 
activitats a 
l’institut 

Exposició 
Oral en grup 
davant del 
tribunal 

Exposició 
Oral en grup 
davant del 
tribunal 

TARDA 
Realització 
de les 
activitats a 
casa 

Realització 
de les 
activitats a 
casa 

Finalització 
de les 
activitats a 
casa 

  

3r 

MATÍ 

Treball a 
l’institut i 
visita a 
l’Ajuntament 
un 
representant 
de cada grup 

Realització 
de les 
activitats a 
l’institut i 
visita al CAP 
un 
representant 
de cada grup 

Realització 
de les 
activitats a 
l’institut 

Exposició 
Oral en grup 
davant del 
tribunal 

Exposició 
Oral en grup 
davant del 
tribunal 

TARDA 
Realització 
de les 
activitats a 
casa 

Realització 
de les 
activitats a 
casa 

Finalització 
de les 
activitats a 
casa 

  

 
Taula 7. Temporització del TS actual 

 
Finalment puntualitzar, que el treball s’entrega en suport paper i que les qualificacions s’omplen 
en una graella que també es lliura a l’alumnat en aquest suport. 
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3. PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI  
 
Un cop vistes i analitzades quines són les necessitats específiques del centre i la situació i 
plantejament que tenen a l’actualitat del TS, el present TFM proposa una solució que es basa 
en una nova temàtica, La Colònia Güell, i es centra en dos aspectes:  
 
 El primer, a nivell global, definirà els temes a tractar segons la seva relació amb els 

continguts específics dels blocs curriculars de Tecnologies de 1r, 2n i 3r d’ESO. Per aquesta 
raó, el treball principal és la recopilació d’informació de “La Colònia Güell” i coneixement 
exhaustiu del currículum de l’assignatura per a poder fer una correcta distribució de les parts 
en que es composa la colònia amb els continguts d’aquests. 
 

 El segon, a nivell detallat, desenvoluparà el treball  de síntesi a portar a terme dins de 
l’assignatura de Tecnologies al nivell de 1r d’ESO. A partir de la part de la colònia 
assignada,  es centrarà en determinar una metodologia i programació i en generar i elaborar 
els recursos, el material didàctic i les tasques a través de la plataforma Moodle, sistema que 
permetrà gestionar el treball. 

 
 
3.1. TEMA PROPOSAT 
 
El canvi en l’àmbit de realització del TS vol aconseguir trencar la monotonia existent entre 
alumnes i professor. El fet de sortir de l’àrea de la seva població és un punt motivador i que pot 
despertar l’interès de l’alumnat. Anar a visitar o tractar un lloc on no hi vius o no passeges 
sovint, fa que, com a mínim et cridi la curiositat i posis més atenció.  
 
Per aquesta raó, el fil conductor triat pel TS és “La Colònia Güell”. Àmbit escollit per ser proper i 
de fàcil accés des de l’institut, per ser un tema rellevant a nivell històric, de desenvolupament 
social i tecnològic; per estar estretament relacionat amb l’entorn de la comarca i per ser 
suficientment obert com per poder ser treballat en els diferents cursos i en les múltiples àrees 
com a eix vertebrador.  
 
S’ha volgut obtenir una primera idea i saber si a priori la proposta tindria una bona acceptació 
entre l’alumnat. Per això, s’ha realitzat una sintètica explicació-recordatori del que és i 
consisteix el TS i breu qüestionari tancat en una classe de cadascun dels nivells (Annex 1).  
 
A continuació es presenten les preguntes genèriques realitzades als diferents cursos i fent 
sempre referència al tema que s’ha desenvolupat durant els últims anys (A) en cadascun d’ells 
(veure Taula 1) i la nova proposta de la Colònia Güell (B): 
 

QÜESTIONARI SOBRE EL TEMA DE TREBALL DE SÍNTESI  
 

1. Sobre quin aspecte prefereixes que tracti el treball de síntesi? 
A            B 
 

2. Quin tema escolliries per al treball de síntesi? 
A            B 

 
3. Quines sortides t’agradaria més fer durant el treball de síntesi? 

A            B 
 

4. Quines activitats t’agradaria més fer durant el treball de síntesi? 
A            B 

 
5. Quin tema creus que et pot aportar nous coneixements que abans no sabies i que són 

importants? 
A            B 
 

Els resultats obtinguts es reflecteixen en les gràfiques següents: 
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Gràfica 4. Respostes al qüestionari realitzat a 1r d’ESO (20 alumnes) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 5. Respostes al qüestionari realitzat a 2n d’ESO (22 alumnes) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfica 6. Respostes al qüestionari realitzat a 3r d’ESO (25 alumnes) 
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Els resultats quantitatius que es llegeixen d’aquest gràfics indiquen que en general l’alumnat 
acceptaria i/o prefereix el tema proposat en aquest TFM. Cal destacar que al primer nivell és on 
s’ha produït una millor rebuda del canvi, després al tercer nivell i finalment al segon nivell. 
Aquest fet pot ser degut a que tant a primer com a tercer tracten el tema relacionat amb la seva 
població i a segon desenvolupen els transports urbans, on les sortides i activitats són més 
atractives. 
 
La proposta d’utilitzar la colònia com a tema unitari per els tres primers cursos de l’ESO 
comporta un coneixement i anàlisi de la composició, funcionament i característiques. Per 
aquesta raó, els docents, igual que he fet jo per documentar-me, haurien de realitzar una visita 
d’inspecció i recopilació d’informació, així com posar-se en contacte amb el personal del 
complex.  
  
 
3.1.1. Breu descripció de la colònia güell 
 
La Colònia Güell va ser construïda per iniciativa de l’empresari Eusebi Güell. És un complex 
industrial tèxtil de finals del segle XIX i principis del XX ubicada al municipi de Santa Coloma de 
Cervelló, comarca del Baix Llobregat, Barcelona. És un lloc on conèixer i aprendre de la nostra 
història i de la genialitat d'Antoni Gaudí aplicada a l'Església-Cripta, declarada com a patrimoni 
mundial per la UNESCO (any 2005). 
 
La Colònia Güell-Cripta Gaudí disposa d’un Centre d'Interpretació, un espai que ofereix una 
visió global sobre el que va ser aquest lloc, com vivia la seva gent, el per què de la seva 
construcció, de la construcció de l'església de Gaudí, etc. L'exposició del centre té cinc àmbits 
de visita:  
 
 Les Colònies Industrials  
 La Fàbrica  
 Les persones  
 La Colònia Güell  
 L'Església de Gaudí  
 
A més, compta amb recursos culturals que permeten realitzar visites dirigides i adaptades a 
cadascun dels nivells educatius a les diferents parts de la colònia. 
  
L’accés al complex industrial és pot fer amb transport públic, amb Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC), i el preu de les visites és assequible, ja que per a grups d’estudiants hi ha 
taxes reduïdes, aproximadament 6€. 
 
La Colònia Güell, actualment, està gestionada i administrada el Consorci de la Colònia Güell 
(entitat pública, de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, integrada pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló) i es pot posar en contacte 
i obtenir més informació a la seva pàgina web9:  
 
http://www.elbaixllobregat.net/coloniaguell/index.asp?v_id_departament=B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elbaixllobregat.net/coloniaguell/index.asp?v_id_departament=B
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Imatge 1. Foto aèria del complex industrial de la Colònia Güell                        N 
 
 

 
 
Imatge 2. Complex Industrial de la Colònia Güell                             N 
 
 
 



Laura García Just 
 

 
 

 
23 

 

Organització del treball de síntesi utilitzant l’eix vertebrador 
de la Colònia Güell i un entorn educatiu virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laura García Just 
 

 
 

 
24 

 

Organització del treball de síntesi utilitzant l’eix vertebrador 
de la Colònia Güell i un entorn educatiu virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laura García Just 
 

 
 

 
25 

 

Organització del treball de síntesi utilitzant l’eix vertebrador 
de la Colònia Güell i un entorn educatiu virtual 

4. RELACIÓ GENERAL DEL TEMA DEL TS AMB ELS CONTINGUTS 
CURRICULARS DE TECNOLOGIES DELS TRES PRIMERS CURSOS DE 
L’ESO 

 
La Colònia Güell és un tema molt ampli en continguts i esdevé un ideal eix vertebrador del TS. 
Permet elaborar multitud d’activitats interdisciplinars als tres nivells de l’ESO. Degut a aquest 
fet, es proposa l’organització d’aquest tema central en els diferents nivells amb l’assignació de  
subtemes que tractin unes parts concretes del complex industrial.  
 
Per l’assignació dels subtemes es necessita cercar un criteri prou objectiu i sòlid que 
proporcioni un repartiment lògic. El criteri emprat és la determinació del tema segons la relació 
d’aquest amb els objectius generals i continguts dels blocs curriculars de Tecnologies de 1r, 2n 
i 3r d’ESO. S’ha escollit aquest sistema d’adjudicació per l’estreta i forta relació existent entre 
l’essència del que va representar la colònia i la tecnologia. D’altra banda, no em d’oblidar que la 
creació d’aquest concepte de treball i de vida es també un objecte d’estudi de gran valor per a 
la resta de disciplines, fet que el converteix en un tema molt factible i enriquidor per a ser tractat 
com a TS.   
 
La utilització del vincle entre la colònia i la tecnologia dóna resposta a la primera part del 
present TFM que es reflecteix en les taules següents, segons dicta el Decret 143/2007, de 26 
de juny, pel qual pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria 
obligatòria3. Tant els objectius com els continguts tenen assignat un codi (lletra i número) per 
poder-los relacionar i facilitar la concreció del subtema de la Colònia Güell atorgat a cada nivell. 
A més, els continguts involucrats estan destacats en color blau i un “vist”: 
 
 OBJECTIUS DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES 
O1 Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees 

del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones 
individualment o col·lectiva. 

O2 Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament 
econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 

O3 Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, 
conèixer els seus elements i les funcions que fan, aprendre la millor forma d’utilitzar-los 
i controlar-los i entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció. 

O4 Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, 
dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar-
ne la idoneïtat. 

O5 Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 

O6 Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en 
l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i 
de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de 
seguretat. 

O7 Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de 
treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els 
sistemes operatius i els  programes informàtics adients per a la resolució d’un problema 
concret o per a la representació i disseny d’objectes o processos. 

O8 Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades 
amb la formació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el comerç, valorant 
fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d’una forma apropiada i segura. 

O9 Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, 
la salut i el benestar individual i col·lectiu i la societat en general. 

 
Taula 8. Objectius de la matèria de Tecnologies 
 
 
 
 



Laura García Just 
 

 
 

 
26 

 

Organització del treball de síntesi utilitzant l’eix vertebrador 
de la Colònia Güell i un entorn educatiu virtual 

CURS 
ESO  CONTINGUTS CURRICULARS DE TECNOLOGIES O * SUBTEMA 

TS 

1r 

B1 BLOC 1: La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i 
materials de tecnologia 

 

La Cripta 
de Gaudí 

C1  Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de 
l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes 
de seguretat. 

O3 
O5 
O6 

C2  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. 

O1 
O3 
O5 
O6 

C3  Utilització d'instruments de representació gràfica 
aplicant acotacions, escales i sistemes de 
representació normalitzats per representar objectes. 

O5 
O6 

C4  Valoració de la necessitat de fer un ús responsable 
dels materials contemplant el seu possible estalvi, 
reutilització i reciclatge. 

O2 
O5 
O6 
O9  

C5  Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i 
tècniques adients per treballar amb cada material 
seguint les normes de seguretat. 

O5 
O6 

B2 BLOC 2: Disseny i construcció d'objectes  
C1  Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els 

materials i les eines adients aplicant els sistemes de 
representació tractats. 

O4 
O5 
O6 

C2  Observació d'objectes quotidians i de construccions 
simples per tal d'identificar els seus elements 
estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 

O3 
O5 
O6  

C3  Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a 
un objecte per millorar la seva resistència als esforços. 

 

C4  Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a 
objectes de construcció pròpia. 

 

C5  Utilització de simuladors per a la comprovació del 
funcionament de circuits elèctrics. 

 

C6  Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a 
nivell bàsic, esforços i estabilitat. 

 

B3 BLOC 3: Les TIC com eina per a la integració i la 
comunicació de la informació 

 

C1  Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents 
dispositius TIC que aporten o recullen informació 
mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de 
memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre 
ordinadors. 

O7 
O8 

C2  Utilització dels sistemes operatius per a 
emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de 
suports físics o virtuals. 

O7 
O8 

C3  Utilització de programes per a la creació, edició, 
millora i presentació de la documentació i els treballs 
elaborats. 

O7 
O8 
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2n 

B1 BLOC 1: Electricitat  

El procés 
de 

producció 
d’una 

fàbrica 
tèxtil 

C1  Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit 
elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, 
receptors i aparells de comandament. 

 

C2  Caracterització del corrent elèctric altern i continu. 
Identificació dels efectes del corrent elèctric: llum, calor, 
moviment, magnetisme. 

 

C3  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. 

O1 
O3 
O5 
O6 
O9 

C4  Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un 
circuit: tensió elèctrica, intensitat i resistència. 

 

C5  Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb 
elements físics per donar resposta a les necessitats de 
l'habitatge i altres entorns, i amb programes de simulació 
per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de 
les variables. 

 

B2 BLOC 2: Processos i transformacions tecnològiques en la 
vida quotidiana 

 

C1  Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres. O3 
O5 
O6  

C2  Reconeixement de la transformació industrial de la 
matèries primeres en productes elaborats. 
Identificació de tècniques utilitzades en els processos 
de transformació de productes elaborats. 

O3 
O5 
O6  

C3  Identificació d'accions relacionades amb la 
comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, 
manipulació i transport. Valoració del consum 
responsable. 

 

C4  Anàlisi d'un procés industrial proper. O3 
O5 
O6  

C5  Contrastació de similituds i diferències entre 
processos tecnològics. 

O2 
O5 
O6  

C6  Valoració dels canvis en les necessitats humanes. O1 
O2 
O5 
O6 
09 

C7  Valoració de l'impacte de la transformació de les 
matèries primeres en el medi. 

O5 
O6 
O9 

B3 BLOC 3: L'ordinador com a mitjà d'informació i 
comunicació 

 

C1  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. 

O7 
O8 

C2  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. 

O7 
O8 

C3  Selecció de la informació obtinguda per mitjans 
telemàtics tenint en compte la seva autoria, fiabilitat i 
finalitat. 

O7 
O8 
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C4  Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant 
xarxes locals. 

 

C5  Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge. O7 
O8 

C6  Ús dels mitjans de presentació de la informació. 
Creació i exposició de presentacions dels treballs 
individuals i de grup. 

O7 
O8 

3r 

B1 BLOC 1: Màquines, mecanismes i estructures  

La colònia 
i la fàbrica 

C1  Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot 
patir un material mitjançant l'observació. 

O3 
O5 
O6 

C2  Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions 
simples per tal d'analitzar-ne els seus elements 
estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 

O3 
O5 
O6 

C3  Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració 
de l'ús de combustibles tradicionals i alternatius i del 
seu impacte en el medi. 

O3 
O5 
O6 
O9 

C4  Reconeixement de mecanismes emprats per a la 
transmissió i transformació del moviment i anàlisi de 
la seva funció en diferents màquines. 

O3 
O5 
O6 

C5  Utilització de simuladors per reproduir i entendre el 
funcionament de mecanismes i associacions d'ells, i 
determinar esforços i estabilitat d'estructures. 

 

C6  Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que 
incloguin mecanismes i associacions de mecanismes per 
a realitzar una funció determinada. 

 

B2 BLOC 2: Els projectes tecnològics  
C1  Identificació de problemes tecnològics i de les fases del 

procés de recerca de solucions. 
 

C2  Caracterització dels elements del projecte tecnològic: 
utilitat i funcionalitat de l'objecte o procés; relació de 
materials, eines i maquinari necessari; estudi econòmic 
del projecte; planificació del procés de realització; 
avaluació del resultat; elaboració de la memòria. 

 

C3  Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases 
d'un projecte tècnic. 

 

C4  Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, 
la resolució de problemes i la presentació de la memòria. 

 

C5  Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient.  
C6  Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i 

economització. 
 

C7  Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de 
màquines, eines i espais. 

 

B3 BLOC 3: Les comunicacions  
C1  Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: 

telefonia, ràdio, sistemes de posicionament global, 
ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 

 

C2  Creació i edició de continguts multimèdia per a la 
publicació de treballs individuals i de grup a Internet. 

O7 
O8 

C3  Exposició oral de treballs individuals i de grup 
utilitzant l'ordinador com a mitjà de comunicació en 
un espai real o virtual. 

O5 
O7 
O8 

 
Taula 9. Relació dels blocs curriculars de Tecnologies amb el tema a tractar en cada curs 
* Correspondència amb els objectius de la matèria de Tecnologies segons codificació de la Taula 8  
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Cada nivell es centrarà en la part de la Colònia Güell a la que és més afí. Per desenvolupar-la 
en el TS assistiran a unes visites o tallers i realitzaran unes activitats, que com ja s’ha comentat 
a l’apartat 3.1.1. tenen un preu assequible.  
 
El quadre següent mostra a grans trets, la relació entre aquestes visites/tallers que ofereix el 
complex industrial amb els temes a tractar en les activitats dins de l’Àrea de Tecnologia i els 
continguts curriculars que li corresponen:  
 

CURS 
ESO 

SUBTEMA VISITES/TALLERS 
COLÒNIA GÜELL 

ASPECTES A TRACTAR EN LES 
ACTIVITATS DINS DE L’ÀREA DE 
TECNOLOGIA 

CONTINGUTS 
CURRICULARS
* 

1r La Cripta 
de Gaudí 
 

Taller de 
Trencadís 

Els materials  B1-C2-4 
B3-C1-2-3 

Les eines  B1-C1-5 
B3-C1-2-3 

Visita al centre 
d’interpretació + 
Visita guiada a la 
Cripta de Gaudí 

Els materials emprats a la Cripta B1-C2-4 
B2-C2 
B3-C1-2-3 

Les estructures i formes emprats a la 
Cripta 
El banc de Gaudí 

2n El procés 
de 
producció 
d’una 
fàbrica 
tèxtil 

Visita al centre 
d’interpretació + 
Visita guiada al 
conjunt de la 
Colònia Güell i 
Cripta de Gaudí 

Les fonts d’energia emprades al segle 
XIX 

B1-C2 
B3-C1-2-3-5 

L’obtenció de matèries primeres B2-C1 
B3-C1-2-3-5 

Procés de producció industrial tèxtil: 
la filatura, el tissatge, el tenyit i 
l’acabat 

B2-C2-4-7 
B3-C1-2-3-5 

Comparativa amb altres Colònies 
ubicades al llarg del riu Llobregat 

B2-C5-6 
B3-C1-2-3-5 

3r La colònia 
i la fàbrica 

Visita al centre 
d’interpretació + 
Visita guiada al 
conjunt de la 
Colònia Güell i 
Cripta de Gaudí 

Les estructures dels edificis 
d’habitatges i fabrils 

B1-C1-2 
B3-C2-3 

L’arc catenari de Gaudí 
La màquina de vapor B1-C3 

B3-C2-3 
El mecanismes de la maquinària  B1-C4 

B3-C2-3 
 
Taula 10. Relació de subtemes per cursos, visites/activitats en la Colònia Güell i aspectes a tractar en les activitats dins 
de l’àrea de Tecnologia 
* Correspondència amb els blocs curriculars de Tecnologies segons codificació de la Taula 9 
 
Arribat a aquest punt, el següent pas seria desenvolupar el TS per a cada nivell. El present 
projecte, el que proporciona a continuació, és la elaboració el TS de un dels cursos a manera 
de model. Model que es pot reproduir a la resta emprant el mateix procediment i criteris. 
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5. DESENVOLUPAMENT DEL TS DINS DE L’ASSIGNATURA DE 
TECNOLOGIES EN EL NIVELL 1r DE L’ESO MITJANÇANT UN ENTORN 
VIRTUAL. 

 
El nivell escollit per a desenvolupar detalladament el TS a portar a terme dins de l’assignatura 
de Tecnologies ha estat 1r de l’ESO. La tria està basada principalment en quatre aspectes: 
 
 El primer és per una qüestió de rendiment i resultats en el treball, ja que tal com indiquen les 

gràfiques anteriors (apartat 2.2.), 1r és el curs que presenta una diferència més significativa 
respecte de la mitjana de Catalunya i respecte als anys anteriors. 

 El segon és per l’interès mostrat en les enquestes a canviar de tema. 
 El tercer és perquè em va semblar molt interessant, que a part de generar activitats a partir 

de la visita a la Colònia Güell, es pogués afegir un taller que ofereix el propi Consorci i 
aprofitar-lo com una tasca més a incorporar al TS.  

 L’últim aspecte, més secundari, respon a un interès personal amb els continguts tractats, ja 
que corresponen a l’àmbit de la meva titulació universitària. 

 
 
5.1. TREBALL DE SÍNTESI DE 1r D’ESO  
 
El context a treballar com a TS és “La Colònia Güell” i dins d’aquest, els alumnes de 1r d’ESO 
es centraran en: La Cripta de Gaudí. Visitaran, analitzaran i realitzaran activitats relacionades 
amb aquesta part del complex industrial. 
En els següents apartats, s’exposa una organització i programació general del TS per a 1r 
d’ESO, degut a que és un treball interdisciplinar, i a continuació es mostren exemples 
d’activitats pròpies de l’àrea de Tecnologia. 
 
 
5.2. ORGANITZACIÓ GENERAL 
 
El TS es farà de manera intensiva, concentrant totes els activitats, exposició oral i corresponent 
avaluació en un període de cinc dies. Es continuarà amb el desenvolupament en règim diürn 
amb horari intensiu de 8:00 am a 15:00 pm.  
 
A diferència de l’organització actual, es contemplen quatre dies per la visita i activitats i un, 
l’últim, per a les presentacions. Es concentren les exposicions orals en un dia, en comptes de 
dos, per tal de cedir més temps en l’elaboració del treball. 
 
També es farà una variació en la data de realització del TS. Fins ara es feia a mitjans del més 
de juny, i ara es proposa avançar-lo a mitjans de maig. D’aquesta manera l’alumnat haurà 
tingut el temps necessari per assolir els coneixements de gairebé tot el curs i els docents 
tindran més temps per corregir els treballs. Per el proper any 2013 la data es concreta entre el 
6 i 10 de maig.  
 
La taula 11 mostra la temporització general del nou TS: 
 

SESSIÓ TEMPORITZACIÓ GENERAL PER A 1r D’ESO 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

MATÍ 
(8:00h a 
15:00h) 

Sortida  a la 
visita-taller de 
la Colònia 
Güell  

Sortida  a la 
visita-taller de 
la Colònia 
Güell  

Realització de 
les activitats a 
l’institut 

Realització de 
les activitats a 
l’institut 

Exposició 
Oral dels grups 
davant del 
tribunal 
assignat 

TARDA 
Realització de 
les activitats a 
casa 

Realització de 
les activitats a 
casa 

Realització de 
les activitats a 
casa 

Realització de 
les activitats a 
casa 

 

  
Taula 11. Temporització general TS 
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5.3. COMPETÈNCIES 
 
Tal com indica la normativa, el TS abasta totes les àrees i, per tant, totes les competències 
bàsiques10  treballades en les diferents disciplines: 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CENTRADES A CONVIURE I 
HABITAR EL MÓN 

Competències 
comunicatives 

CB-1 Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual 

CB-7 Competència en el 
coneixement i interacció 
amb el món físic 

CB-2 Competències artística i 
cultural 

CB-8 Competència social i 
ciutadana 

Competències 
metodològiques 

CB-3 Tractament de la informació i 
competència digital 

CB-4 Competència matemàtica 

CB-5 Competència d’aprendre a 
aprendre 

Competències 
personals 

CB-6 Competència d’autonomia i 
iniciativa personal 

 
Taula 12. Competències bàsiques 
 
 
5.4. OBJECTIUS  
 
La finalitat del TS és dur a terme un conjunt de tasques per tal de comprovar el grau de 
maduresa de l’alumnat i si ha assolit o no els objectius establerts en les diverses matèries del 
currículum. Aquests objectius podem resumir-los en el que considerem els objectius generals 
treballats durant el curs: 
 
CODI OBJECTIUS TS 

O1 Expressar-se correctament, oralment i per escrit, en català i castellà. 
O2 Observar i escoltar amb atenció i saber expressar el resultat de forma comprensible. 
O3 Mostrar capacitat d’integrar i transferir els continguts adquirits de les diferents 

matèries (capacitat de síntesi, resum, descripció). 
O4 Saber buscar i utilitzar la informació obtinguda per via documental, institucional o 

personal. 
O5 Saber analitzar, seleccionar, ordenar i classificar la informació, i exposar-la a través 

dels llenguatges específics apropiats. 
O6 Saber utilitzar els dispositius, sistemes operatius i programes TIC per a la creació, 

edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats. 
O7 Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament lògic i de 

comprensió crítica. 
O8 Treballar en equip amb la finalitat de planificar, realitzar i concloure, de forma acurada, 

una activitat. 
O9 Mostrar actituds de respecte per les persones i per les coses, de responsabilitat i 

participació en el treball, i d’interès per conèixer l’entorn propi. 
O10 Valorar l’ordre, la neteja i l’endreça en relació amb el treball. 
O11 Valorar el respecte en la comunicació de les idees i la tolerància envers les diferències 

entre les persones. 
O12 Elaborar de les conclusions i expressar valoracions. 
O7 Utilitzar adequadament els recursos TIC per a l’elaboració del document. 
O6 Elaborar de les conclusions i expressar valoracions. 
O7 Utilitzar adequadament els recursos TIC per a l’elaboració del document. 

 
Taula 13. Competències bàsiques 
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5.5. CONTINGUTS DEL DOSSIER 
 
El TS de 1r d’ESO s’inicia amb una visita a la Colònia Güell i Cripta de Gaudí i amb la 
realització d’un taller de “Trencadís”. A partir d’aquestes experiències i la informació aportada 
pels docents o cercada a diferents fonts, els alumnes hauran d’elaborar i presentar el dossier 
del TS. 
 
A diferència del que es venia fent fins ara, les activitats que conformen el dossier del TS no 
estaran associades a cadascuna de les matèries comunes, s’elaboraran en coordinació de 
totes les àrees en un disseny molt més creatiu, amè i didàctic. Les tasques elaborades seran 
significatives per al tema de la Colònia Güell i constituiran un seguit de propostes lligades que 
formaran un tot coherent.  
 
Per aconseguir la fita, el primer pas que es dóna és crear blocs de continguts dins del tema de 
“La Cripta de Gaudí” en comptes de dividir el dossier en apartats per assignatura com es feia 
fins ara. Els blocs a tractar seran: 
 
 Bloc 1: La Colònia Güell i l’església de Gaudí. 
 Bloc 2: El trencadís i la simbologia. 
 Bloc 3: Les formes i l’estructura. 
 
El segon pas consisteix en formar grups de treball de docents de diferents matèries i adjudicar 
un equip per a cada de bloc de continguts. Cada grup de treball dissenyarà un conjunt de 
tasques que abordin els continguts propis de cada matèria aplicats al tema a tractar. Aquestes 
activitats s’han de relacionar de forma lògica i natural entre elles, per aconseguir un discurs 
organitzat i coherent. Després les exposaran als altres equips de treball per valorar i opinar 
sobre la feina feta, obtenir aportacions constructives i acabar de perfilar el fil conductor entre 
els blocs i a les activitats proposades. 
 
Aquesta proposta de treball en grups  de docents pretén aconseguir un plantejament de TS 
més treballat, més relacionat i més transversal que permeti valorar d’una forma més acurada si 
l’alumnat ha assolit els objectius establerts. 
 
En cada activitat, si escau, participarà més d’una matèria i d’aquesta manera l’alumne serà 
conscient de que les assignatures no són parcel·les independents de continguts, sinó que entre 
totes creen una macla entrellaçada de coneixements on uns s’alimenten dels altres. 
 
 
5.6. METODOLOGIA 
 
Per definició, la metodologia organitzativa del TS respon al model de treball cooperatiu. 
Concretament a l’estructura cooperativa bàsica, on els components del grup  reparteixen i 
planifiquen les diverses tasques amb la intervenció del professor o d'acord amb el seu propi 
criteri, segons amb el grau d'autonomia amb que es treballi. El professor segueix de prop el 
progrés dels alumnes i els ajuda en allò que li demanin. Posteriorment els alumnes analitzen i 
valoren conjuntament la feina individual i planifiquen com la resumiran i la presentaran a la 
exposició oral davant del tribunal. La finalitat és que aprenguin uns dels altres i tots assoleixin 
els objectius. 
 
La nova proposta de TS manté aquesta metodologia i intenta millorar alguns aspectes que 
actualment no acaben de funcionar en la realització del TS. Aquests aspectes són:  
 
 La formació de grups realment heterogenis. 
 Una administració i gestió dels documents més controlada. 
 Un seguiment i orientació dels tutors més exhaustiva.  
 
Per al primer punt es planteja un nou procediment per a la formació de grups. Per al segon i 
tercer s’introdueix la utilització de l’entorn virtual Moodle com a sistema de gestió del treball. 
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5.6.1. Formació dels grups de treball 
 
Els grups, tal com indica la normativa, han d’estar formats per quatre o cinc membres. Són 
grups d’una grandària mitja. Fet que permet una adequada participació entre els seus 
membres, vers els grups grans, posant en joc més habilitats socials. Així com l’obtenció de més 
quantitat d’idees, vers els grups petits, amb les que manipulen elements cognitius més  
sofisticats i poden afrontar tasques de més envergadura. En conseqüència, el ritme d’execució 
dels grups serà molt semblant. 
 
Actualment, al centre es fan els grups heterogenis de forma aleatòria emprant diferents 
mètodes segons el docent: sorteig, algun tipus d’ordre seguint la llista de classe, algun tipus 
d’ordre segons la ubicació dels alumnes en l’aula, etc.  
L’aleatorietat és un mètode adequat,  però a vegades insuficient, perquè pot passar que 
s’obtinguin grups molt descompensats, principalment, quan es treballa amb grups de llarga 
durada, com els de TS. Per aquesta raó, s’ha decidit que cal millorar el sistema de constitució 
d’equips. Cal assegurar que no quedin en el mateix grup persones amb massa afinitats 
Personals o que pertanyin als mateixos grups socials, a fi que els estudiants treguin el màxim 
benefici possible de les seves pròpies diferències. La formació de grups heterogenis és el criteri 
més defensat per a fomentar el treball cooperatiu.  
 
En aquest cas, per tal d’obtenir els grups de la manera més equilibrada possible pel que 
respecta al nivell d’aprenentatge i característiques personals, seguiran següents criteris: 
 
 Segons la naturalesa dels grups: Heterogenis, components amb diferents trets, ja que dins 

de cada grups els alumnes es poden ajudar els uns als altres. 
 Segons durada i funció dels grups: Formals, els quals s’utilitzaran per diverses sessions on 

hauran de compartir els coneixements i donar una solució conjunta. 
 
Les quatre classes corresponents al nivell de 1r d’ESO són grups heterogenis per tant els 
equips de treball es designaran dins de cadascun d’ells. En el cas que haguessin estat classes 
homogènies segons nivell d’aprenentatge, s’haurien de constituir els equips de treball entre 
alumnes de diferents classes, per afavorir la cooperació i col·laboració entre els diferents 
membres. L’heterogeneïtat ens permetrà fer una atenció a la diversitat a partir de la distribució 
de les tasques individuals i l’ajuda entre iguals en les tasques en grup. 
 
La tècnica emprada per a la formació dels grups heterogenis que es proposa és basa en tenir 
en compte la combinació de tres vies:  
 
 Via 1: L’aleatorietat, on s’haurà d’escollir un criteri que proporcioni una distribució dels 

membres del grup a l’atzar, per exemple: segons la data de naixement. 
 Via 2: Els resultats de la realització del test de Jung/Myers-Briggs11. 
 Via 3: El coneixement dels alumnes per part dels docents, ja que el treball es situa a 

mitjans del tercer trimestre. 
 

El test de Jung/Myers-Briggs és un test de personalitat freqüentment utilitzat en camps com la 
pedagogia o la dinàmica de grups, entre d’altres. Aquest test associa una persona a algun del 
16 tipus de personalitats diferents que té establerts, resultat de la combinació de quatre d’entre 
vuit preferències de cada persona (quatre conjunts de parells oposats): (E) extravertit / (I) 
introvertit, (S) sensorial / (N) intuïtiu, (T) racional / (F) emocional, (J) qualificador / (P) perceptiu. 
Els 16 tipus fruit de la combinació són: ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, 
ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ i ENTJ. 
 
El test està disponible a: http://www.fundacion-jung.com.ar/J_Type.htm 
 
El procés de formació dels grups d’alumnes proposat consisteix en tres fases. Primerament es 
formaran els grups aleatòriament. Després es modificaran segons els resultats del test, per tal 
de posar dins de cada grup persones de diferents personalitats. Finalment, es comprovarà, 
segons el coneixement dels alumnes per part del docent, que els grup de cada classe siguin 
prou equitatius. 
 

http://www.fundacion-jung.com.ar/J_Type.htm
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5.6.2. Sistema de gestió del treball amb Moodle 
 
La introducció de l’entorn virtual Moodle en el TS pretèn millorar tant l’administració i gestió del 
treball com el seguiment i orientació dels grups per part del tutor i docents, tant dins com fora 
de l’aula. 
 
L’entorn virtual Moodle12 (acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 
està instal·lat en el servidor del centre i hi ha designat un responsable de manteniment i 
implantació que és el Coordinador Informàtic.  
Val a dir, que aquesta plataforma virtual és un programari de codi lliure que permet crear 
cursos virtuals, és senzill d’administrar i té moltes possibilitats educatives, que actualment la 
major part dels docents de l’institut no aprofiten. 
 
El present TFM proposa l’aplicació del Moodle tenint en compte que: 
 
 Els docents del centre, que encara no l’utilitzen, s’hauran posat al dia com a usuaris, ja que 

durant el curs els professors guiaran als nois i noies en el maneig de la plataforma en les 
diferents matèries. Per formar-se comptaran amb l’ajuda i guia del Coordinador Informàtic i 
dels manuals13. 

 El TS es porta a terme al final del tercer trimestre i per tant l’alumnat estarà familiaritzat amb 
la seva utilització perquè l’haurà estat fent servir durant tot el curs. 

 
És important saber que el Moodle pot ser visitat per qualsevol persona que navegui per 
Internet, però només si té una identificació, nom i contrasenya, accedirà al portal. I a més, per a 
poder entrar als cursos oberts pels diferents docents, caldrà estar inscrit com a participant en el 
curs corresponent. Per organitzar aquests tipus d’accessos es diferencien cinc nivells d'usuari: 
 
 Administrador: Té els màxims privilegis, pot accedir a tot l'entorn i fer de tot a qualsevol curs.  
 Professor- creador: Té els mateixos privilegis que el professorat però també pot crear cursos 

i inscriure a alumnat. 
 Professorat: Pot crear continguts i activitats de curs. Pot accedir a tot el que fan l’alumnat i a 

l’hora avaluar-los però no pot crear cursos nous. 
 Estudiant: Pot accedir als continguts del seu curs, fer i lliurar les activitats proposades, però 

no pot crear-ne de noves. 
 Visitants: Només tenen accés a la part pública de l'entorn i allà a on són admesos. No 

poden fer cap tipus d’aportacions. 
 
En el nostre cas, els docents del centre seran l’usuari “Professorat” i els alumnes l’usuari 
“Estudiant”, ja que el Coordinador Informàtic, que és “l’Administrador”, és la figura que crearà el 
curs corresponent a TS. Els docents prepararan tot el contingut i activitats del TS via Moodle i 
l’alumnat el rebrà, elaborarà i lliurarà. 
 
Per adonar un breu descripció del que ens permet fer el Moodle a continuació es citat 
textualment el que exposa Joan Queralt Gil a “Moodle: programari per crear entorns virtuals 
d'ensenyament i Aprenentatge”14: 
 
“Moodle es tracta d’un programa:  
 Que crea un entorn virtual, un espai de comunicació a Internet, on té lloc l'ensenyament i 

l'aprenentatge. 
 Un entorn que és dinàmic perquè s'actualitza immediatament a cada nova intervenció dels 

participants. 
 Modular, perquè s'hi poden afegir noves funcionalitats, o mòduls d'activitats, que encaixen 

perfectament amb les presents. 
 Orientat a objectes, per la forma en què s'ha programat. 
 
Des del punt de vista dels estudiants Moodle ofereix un entorn privat i personal on cal 
identificar-se per entrar i que, un cop dins, es troba fàcilment el camí cap al curs o cursos on 
estan inscrit. Quan un estudiant entra en un curs troba una estructura clara, entenedora i molt 
navegable, amb activitats programades seguint el calendari proposat pel professorat i amb 
recursos interns, com ara textos, imatges o multimèdia, o externs, com llocs web per visitar. 
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També hi ha les diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i 
amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna de 
persona a persona i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que realitzi. 
L'experiència ens demostra que un estudiant no es troba mai sol en un entorn d'aquest tipus i 
que, en molts casos, serveix per acostar-lo al professorat i millorar l'acció tutorial. 
 
Des del punt de vista del professorat, que no necessita tenir cap mena de coneixement tècnics 
ni de programació, Moodle ofereix una interfície molt agradable i amigable des de la qual es 
poden crear fàcilment activitats didàctiques motivadores, tant individuals com grupals, i es 
poden afegir recursos de tota mena. A més, fer el seguiment i l'avaluació dels estudiants i de 
l'efectivitat de les activitats és una tasca molt senzilla i que es pot personalitzar." 
 
Tal com s’ha explicat en aquest fragment, l’entorn virtual Moodle és una eina molt potent i 
vàlida per utilitzar en qualsevol context educatiu. El seu ús també implica que els alumnes 
assoliran un cabal més elevat d’habilitats i competències relacionades amb les TIC. A més, la 
interacció de documentació a través la plataforma evita la utilització innecessària de paper, 
fomentant la sostenibilitat sense perjudicar la qualitat i la efectivitat del treball. 
 
En l’aspecte administratiu i de gestió, els docents dissenyaran el dossier i aportaran tots els 
recursos necessaris dins de Moodle de manera organitzada, clara i accessible per a l’alumnat. 
Per altra banda, els estudiants hauran de ser responsables per baixar-los-hi i rebre totes les 
indicacions, així com de lliurar tot allò que se li requereix dins del temps estipulat, que gràcies a 
Moodle pot fer-se fora de l’horari lectiu.  
 
L’estructura escollida per a l’organització del treball ha estat el format per temes, ja que és la 
manera més habitual en la que es presenten els cursos als estudiants. El que es pretén es 
utilitzar la plataforma seguint unes directrius per facilitar les coses a l’alumnat i no evitar que 
trobin impediments que perjudiquin al resultat final. El curs de Moodle assignat al TS contindrà: 
 
 Fòrum de consulta: Espai on els alumnes poden formular els dubtes que vagin sortint als 

tutors i/docents específics d’una matèria, quan aquests no estiguin físicament a la classe o 
al centre. Això proporciona una comunicació fluida i eficaç. A més, com el fòrum és visible 
per a tots els grups, evita la repetició de preguntes. La idea és facilitar el seguiment i 
orientació dels grups per millorar el seu aprenentatge, malgrat això repercuteixi en una 
major implicació dels docents fins i tot fora de les aules. 

 Fòrums de treball: Espais on cada grup podrà comunicar-se a mode de “xat” per tal de 
millorar la feina en equip durant les tardes, ja que generalment no estan junts físicament.  

 Informació del TS: informació general, programació, llistats de grups i adjudicació de 
tribunal, criteris de presentació del dossier i l’exposició oral, criteris d’avaluació, etc. En 
resum, tota la informació que permet als alumnes saber que de fer, quan i com. 

 Calendari: Espai on s’especificaran totes les activitats a realitzar a les dates corresponents 
(segons estipuli la programació). 

 Qualificacions: Al final del TS es publicaran les qualificacions personals a cadascun dels 
alumnes. 

 Sessions: Les jornades de tota la setmana s’organitzen per temes o mòduls, cadascun dels 
quals es divideixen en dos apartats: recursos aportats pels docents i tasques a realitzar. 

 
La següent imatge mostra un exemple de com es visualitza un curs Moodle d’estructura per 
quatre temes (o mòduls): 
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Imatge 3. Exemple curs Moodle 
 
 
5.7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
 
L’heterogeneïtat dels grups ens permetrà fer una atenció a la diversitat amb la promoció de 
l’ajuda entre iguals. Aquest tipus d’organització tots els grups estan compensats i treballen al 
mateix ritme. D’altra banda, el tutor i/o els docents assignats a la classe al llarg de les sessions, 
orientarà personalment als grups responent a les seves diferents necessitats. 
 
 
5.8. RECURSOS I MATERIAL DIDÀCTIC 
 
Els suports en que es proporcionarà a l’alumnat la informació i activitats per a que segueixi TS 
es classifiquen, segons el patró establert pel pedagog Imídeo Giuseppe Néreci15, en: 
 
 Material permanent de treball: Lloc adequat per treballar  i elements per escriure, 

videoprojector i ordinador (eduCAT 1x1). 
 Material informatiu: Continguts penjats a la plataforma Moodle, continguts de webs fiables, 

paspartús de la Colònia Güell,  llibre digital (Tecnologies: McGraw Hill Tecnologies 1r 
d’ESO) i altres suports físics (diccionaris, enciclopèdies, revistes, diaris, etc.). 

 Material il·lustratiu audiovisual: Vídeos, fotografies i música per Internet. 
 Material experimental: Material i eines emprades per a fer l’activitat de taller de trencadís 

(material didàctic aportat per la monitora ceramista de la Colònia Güell). 
 
Val a dir que, enguany es lliurava als grups un dossier en paper i havien de reproduir la còpia 
de les activitats en un arxiu “word”. El fet de proporcionar les activitats en arxiu “word” des de 
l’origen del treball evita la pèrdua de temps en la còpia vers la realització de les tasques 
encomanades en el propi dossier. 
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5.9. TEMPORITZACIÓ  
 
La programació didàctica específica del TS és vàlida per a cadascun dels grups classe de 1r 
d’ESO i com s’ha indicat anteriorment, serviria de base per a planificar la resta de nivells.  
 
En el cas del primer curs de l’ESO, s’ha plantejat el treball amb una certa pauta, ja que els 
estudiants encara no estan entrenats en la distribució de les feines en equip i el temps que han 
de dedicar-hi. És per aquesta raó, a diferència del que es faria en cursos superiors, que s’han 
fixat les activitats corresponents a cada bloc en uns dies determinats. D’aquesta manera 
s’intenta evitar la desorientació que l’alumnat experimenta davant d’un volum important de 
treball a realitzar.  
 
La pauta adjudica quines activitats s’han de desenvolupar i entregar al final de la sessió, però 
deixa llibertat d’organització als grups per a realitzar-les, amb la finalitat que puguin demostrar 
prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i 
col·laboració en el treball en equip.  
 
La temporització s’ha elaborat seguint el que he après durant el primer quadrimestre del Màster 
en l’assignatura Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundaria I: 
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SESSIÓ ACTIVITATS ORGANITZACIÓ TEMPS RECURSOS I MATERIAL LLOC 

Sessió 0 P 1_ Realització del text Jung/Myers-Briggs: http://www.fundacion-jung.com.ar/J_Type.htm 
2_Lliurar resultat del test al Moodle 

N Individual  Ordinador Casa 

Sessió 1 
 

C 1_ Introducció a la realització del TS: 
 La formació i treballs en grup 
 La sortida 
 L’accés a la informació, la realització d’activitats i el lliurament de tasques via Moodle. 

N Grup classe 30’  Videoprojector i presentació digital de 
generació pròpia dels docents 

Aula ordinària 

C 2_ Explicació general la Colònia Güell N 30’ Videoprojector i Presentació digital de 
generació pròpia dels docents 

C 3_Visualització de vídeo introductori del tema “La Colònia Güell de Santa Coloma de 
Cervelló”.  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40513&p_ex=colonia%20guell 

N 5’ Videoprojector 

C 4_ Explicació general del tema TS: “La Cripta de Gaudí” N 25’ Videoprojector i presentació digital de 
generació pròpia dels docents 

A 5_ Sortida del centre i arribada a la Colònia Güell. CA13 45’ Transport públic FGC Colònia Güell 
CPA 6_Realització de taller de “Trencadís”*. CA5-11-

13-15 
Grups TS 60’ Llibreta de camp, material d’escriptura i 

càmera fotogràfica (el material del taller és 
aportat per al monitora ceramista) 

CA 7_Visita al centre d’interpretació i passeig pel poble. Introducció a*: 
 Les Colònies Industrials.  
 La Fàbrica. 
 Les persones.  
 La Colònia Güell.  

CA5-11-
13-15 

60’ Llibreta de camp, material d’escriptura i 
càmera fotogràfica 

CA 8_Visita al centre d’interpretació. Explicació més detallada*: 
 L’església de Gaudí. 

CA5-11-
13-15 

60’ Llibreta de camp, material d’escriptura i 
càmera fotogràfica 

CA 9_Visita de la Cripta de Gaudí* CA5-11-
13-15 

60’ Llibreta de camp, material d’escriptura i 
càmera fotogràfica 

A 10_Tornada al centre CA13 Grup classe 45’ Transport públic FGC 
CPA 11_ Organització i planificació del dossier durant la tarda. 

12_Lliurament Dossier 0: portada, índex, graella d’organització i planificació TS (23:55h). 
CA1-2-3-
4-5 

Grup TS - Ordinador i graella de generació pròpia dels 
docents 

Casa 

Sessió 2 
 

C 1_Inici de sessió amb l’explicació les activitats que s’haurien d’arribar a fer durant el dia. N Grups TS 15’ Videoprojector Aula ordinària 
A 2_ Realització de les activitats en grup BLOC 1: La Colònia Güell i l’església de Gaudí. 

 
CA11-
12-13-
14-15 

180’ Ordinador, Llibreta de camp, material 
d’escriptura i càmera fotogràfica 

 DESCANS  30’  Pati 
A 3_ Realització de les activitats en grup BLOC 1: 

 
CA11-
12-13-
14-15 

180’ Ordinador, Llibreta de camp, material 
d’escriptura i càmera fotogràfica 

Aula ordinària 

CPA 4_Finalització de la sessió amb la revisió del treball realitzat durant la sessió per part del 
docent. 

CA1-2-3-
4-5 

15’ Ordinador 

http://www.fundacion-jung.com.ar/J_Type.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40513&p_ex=colonia%20guell
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CPA 5_Finalització d’activitats Bloc 1 durant la tarda en grup. 
6_Lliurament Dossier 1. Dossier 0 + procés d’elaboració i activitats Bloc 1 (23:55h). 

CA1-2-3-
4-5 

- Ordinador Casa 

Sessió 3 
 

C 1_ Inici de sessió amb l’explicació les activitats que s’haurien d’arribar a fer durant el dia. N Grups TS 15’ Videoprojector Aula ordinària 
A 2_Realització de les activitats en grup BLOC 2: 

  
CA11-
12-13-
14-15 

180’ Ordinador, Llibreta de camp, material 
d’escriptura i càmera fotogràfica 

 DESCANS  30’  Pati 
A 3_ Realització de les activitats en grup BLOC 2: 

 
CA11-
12-13-
14-15 

180’ Ordinador, Llibreta de camp, material 
d’escriptura i càmera fotogràfica 

Aula ordinària 

CPA 4_ Finalització de la sessió amb la revisió del treball realitzat durant la sessió per part del 
docent. 

CA1-2-3-
4-5 

15’ Ordinador 

CPA 5_Finalització d’activitats Bloc 2 durant la tarda en grup. 
6_Lliurament Dossier 2. Dossier 1 + procés d’elaboració i activitats Bloc 2 (23:55h). 

CA1-2-3-
4-5 

- Ordinador Casa 

Sessió 4 
 

C 1_ Inici de sessió amb l’explicació les activitats que s’haurien d’arribar a fer durant el dia. N Grups TS 15’ Videoprojector Aula ordinària 
A 2_ Realització de les activitats en grup BLOC 3: 

 
CA11-
12-13-
14-15 

180’ Ordinador, Llibreta de camp, material 
d’escriptura i càmera fotogràfica 

 DESCANS  30’  Pati 
A 3_ Realització de les activitats en grup BLOC 3: 

 
CA11-
12-13-
14-15 

180’ Ordinador, Llibreta de camp, material 
d’escriptura i càmera fotogràfica 

Aula ordinària 

CPA 4_ Finalització de la sessió amb la revisió del treball realitzat durant la sessió per part del 
docent. 

CA1-2-3-
4-5 

15’ Ordinador 

CPA 5_Finalització d’activitats Bloc 3 durant la tarda en grup. 
6_Lliurament Dossier 3. Dossier 2 + procés d’elaboració i activitats Bloc 3 (23:55h). 

CA1-2-3-
4-5 

- Ordinador Casa 

 7_Preparació de la presentació oral per grups durant la tarda. N - Ordinador Casa 

Sessió 5 

A 1_Preparació de la presentació oral per grups. 
2_Lliurament al Moodle de la presentació oral. 

CA12-
14-15 

Grups TS 120’ Ordinador Aula ordinària 

CPA 3_Exposició oral dels treballs en grup davant del tribunal assignat. CA6-7-8-
9-10  

105’ Videoprojector 

 DESCANS  30’  
CPA 4_Exposició oral dels treballs en grup davant del tribunal assignat. CA6-7-8-

9-10 
105’ Videoprojector Pati 

A 5_Realització i lliurament de les fitxes d’autoavaluació i coavaluació via Moodle (23:55h) CA12-
14-15 

Individual 30’ Ordinador Aula ordinària 

 6_Realització del qüestionari sobre el TS via Moodle.  30’ 
* L’activitat es desenvoluparà amb un grup classe. La resta de grups classe realitzaran les altres tres activitats i aniran rotant 
  Continguts: C (Conceptes), P (Procediments) i A (Actituds) 

 
Taula 14. Temporització TS per a 1r d’ESO 
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5.9.1. Sessió 0 
 
Aquesta primer tema de Moodle fa referència al treball previ a realitzar abans de l’inici del TS. 
Es tracta de sol·licitar als alumnes que a l’inici del tercer trimestre omplin el test Jung/Myers-
Briggs per tal que els docents constitueixin els grups heterogenis. En aquest tema trobaran la 
següent documentació: 
 
 Apartat de recursos: Link on trobar en línia el test.  

Disponible a: http://www.fundacion-jung.com.ar/J_Type.htm 
 

 Apartat de tasques: Lliurament del resultat del test. 
 
 
5.9.2. Sessió 1 
 
El segon tema de Moodle correspon al primer dia de realització del TS. Aquesta jornada es 
dividirà en dos parts. La primera es farà al centre i consta d’una breu introducció sobre el 
desenvolupament del treball via Moodle i del subtema  que es tractarà dins del tema central de 
la Colònia Güell. La segona, és pròpiament la sortida al complex industrial, tal com indica la 
graella: realització del taller de trencadís, visita al centre d’interpretació, passeig pel poble i 
visita de la Cripta de Gaudí. Aquestes activitats dins del la colònia es faran repartides entre les 
4 classes de 1r d’ESO i aniran rotant per tal de no superar el número d’assistents en 
cadascuna d’elles.  
Durant la sortida, els grups prendran nota i faran fotografies de tot allò que creguin necessari 
per a la realització del dossier. A la tarda, els equips de treball hauran de revisar la informació i 
documentació proporcionada al Moodle i fer el lliurament del Dossier 0: document amb portada, 
índex i graella d’organització i planificació del TS.  
A la plataforma trobaran la següent documentació: 
 
 Apartat de recursos:  

 
o Llistat dels grups de treball amb el tribunal i hora de presentació oral assignada. 
o Presentacions digitals de generació pròpia dels docents. 
o Link on trobar en línia el vídeo introductori.  

Disponible a: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40513&p_ex=colonia%20guell 
o Arxiu word base que conté totes les activitats a realitzar dividides per blocs. 
o Graella d’organització i planificació del TS (Annex 2).  
o Exemple d’algun TS realitzat. 

 
 Apartat de tasques: Lliurament del Dossier 0 abans de les 23:55h. 
 
 
5.9.3. Sessió 2 
 
El tercer tema de l’entorn virtual conté la documentació necessària per a la realització del Bloc 
1 del TS: La Colònia Güell i l’església de Gaudí. 
La sessió s’iniciarà amb una breu explicació de les tasques a realitzar i es començarà a 
treballar en grups amb el seguiment i orientació del tutor i/ dels docents assignats dins de 
l’aula. Al final de la jornada a les aules, el docent revisarà la feina feta pels diferents grups i 
prendrà nota a la seva graella de seguiment penjada al Moodle (especial docents). Després, a 
casa, els grups podran continuar treballant, si no han tingut temps suficient, i lliuraran el 
Dossier 1: Dossier 0 generat al que se li afegeix un breu comentari del procés d’elaboració en 
comparació amb la planificació inicial i les activitats realitzades del Bloc 1. 
 
En el tema corresponent obert al Moodle tindran la següent documentació: 
 
 Apartat de recursos: Informació o recursos necessaris per a realitzar les activitats 

corresponents al Bloc 1.  
 

http://www.fundacion-jung.com.ar/J_Type.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40513&p_ex=colonia%20guell
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 Apartat de tasques: Lliurament del Dossier 1 abans de les 23:55h. 
 
 
5.9.4. Sessió 3 
 
El tema de Moodle conté la documentació necessària per a la realització del Bloc 2 del TS: El 
trencadís i la simbologia. 
La sessió es realitza de la mateixa manera que l’anterior. Després, a casa, els alumnes podran 
enllestir la feina, si no ho han fet a l’aula, i lliuraran el Dossier 2: Dossier 1 generat al que se li 
afegeix un breu comentari del procés d’elaboració en comparació amb la planificació inicial i les 
activitats realitzades del Bloc 2. 
 
A l’entorn virtual i dins del tema corresponent disposaran de la següent documentació: 
 
 Apartat de recursos: Informació o recursos necessaris per a realitzar les activitats 

corresponents al Bloc 2. 
 

 Apartat de tasques: Lliurament del Dossier 2 abans de les 23:55h. 
 

 
5.9.5. Sessió 4 
 
Aquesta sessió és l’última de realització del dossier i conté la documentació necessària per a la 
realització del Bloc 3 del TS: Les formes i l’estructura. 
La sessió es realitza de la mateixa manera que les precedents. Després, a casa, els equips 
podran acabar les activitats, si escau, i lliuraran el Dossier 3: Dossier 4 generat al que se li 
afegeix un breu comentari del procés d’elaboració en comparació amb la planificació inicial i les 
activitats realitzades del Bloc 2, les conclusions i la bibliografia. A més, han de preparar la 
presentació oral. 
 
Al tema corresponent obert a la plataforma obtindran la següent documentació: 
 
 Apartat de recursos: Informació o recursos necessaris per a realitzar les activitats 

corresponents al Bloc 3. 
 

 Apartat de tasques: Lliurament del Dossier 3 abans de les 23:55h. 
 
 
5.9.6. Sessió 5 
 
L’última jornada està dedicada íntegrament al lliurament i presentació del dossier en Power 
Point (PTT) o similar. Primer es deixarà un temps als grups per preparar la presentació oral i 
lliurar-la al Moodle. Després exposaran davant del tribunal, hora i aula assignada i ompliran les 
fitxes d’autoavaluació i coavaluació. Amb totes aquestes tasques, els docents ja disposaran de 
tota la documentació per qualificar el TS. 
D’altra banda, es sol·licitarà, tant als alumnes com als docents, omplir un qüestionari sobre el 
TS realitzat. La finalitat és utilitzar-lo com a eina de millora del procés i de la execució del 
mateix. 
 
L’últim tema corresponent al TS presenta la següent documentació: 
 
 Apartat de recursos:  

 
o Exemple de PPT per a la presentació oral. 
o Fitxa d’autoavaluació i coavaluació. (Annex 3).  
o Qüestionari sobre el TS realitzat per a alumnes. 
o Qüestionari sobre el TS realitzat per a docents. 
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 Apartat de tasques:  
 
o Lliurament de la presentació abans de la presentació davant del tribunal. 
o Lliurament de la autoavaluació i coavaluació abans de les 23:55h. 
o Lliurament del qüestionari sobre TS per a alumnes. 
o Lliurament del qüestionari sobre TS per a docents. 

 
 

5.10. CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI  
 
Aquests criteris d’elaboració estaran penjats al TS del Moodle en el mòdul d’informació general. 
 
5.10.1. Dossier del treball de grup 
 
El treball a realitzar s'ha d'escriure fent servir el processador de textos “WORD”. El tipus de 
lletra ha de ser “Times New Roman” o “Arial”, els marges estàndard, l’interlineat senzill i les 
pàgines han d’estar numerades. No es lliurarà en paper, només en suport digital al Moodle. 
Com s’ha comentat amb anterioritat, el dossier base amb les activitats dels tres blocs està 
penjat a la plataforma i les aniran realitzant al llarg de la durada del TS. Cada dia es lliurarà la 
part de treball fet i l’últim dia s’entrega tot amb les millores que siguin necessàries del dia 
anterior. 

 
El treball ha de tenir la següent composició: 

 
 Portada: Títol del treball, nom i cognoms dels alumnes del grup. 
 Índex: Indicació dels diferents apartats o capítols del treball. 
 Planificació inicial: Graella completada de l’organització i repartiment de tasques inicial 

pels components del grup. 
 Procés d’elaboració: Explicació del procés de realització del treball vers la planificació 

inicial. Pros i contres. Problemes amb la col·laboració del grup, la cerca d’informació, els 
requeriments, etc. 

 Contingut: Les activitats del treball pròpiament dit. 
 Conclusions: Resum breu de les idees o apartats més importants del treball. 
 Bibliografia-webgrafia: S’indicarà el nom dels documents o pàgines consultades. El 

cognom de l'autor ha d'anar amb majúscules, el nom amb minúscules; el títol del 
document, subratllat; Si es tracta d’un document en suport paper s'ha d'indicar la 
col·lecció, l'editorial, el lloc i la data de publicació; I si es tracta d’una pàgina web s’ha 
d’indicar tot el camí. Sempre pel mateix ordre. 
 
Exemple suport paper: SERRANO, Sebastià: Signes, llengua i cultura. 
Col. Llibres a l'abast. Edicions 62 Barcelona, 1980. 
 
Exemple web: VÍDEOS TV3 A LA CARTA. Què eren les colònies tèxtils?. Publicat el 
25/10/2005 [Consultat el 30/05/2012].  
Disponible a: http://www.tv3.cat/videos/193467480/Que-eren-les-colonies-textils 

 
 

5.10.2. Exposició oral de grup 
 

La presentació oral es farà amb la utilització del  “PPT” o similar que haurà d’estar penjada al 
Moodle en el termini estipulat. Les diapositives serviran de guió però no el podreu llegir 
textualment. S’haurà d’exposar de manera ordenada, concreta i sintetitzada els punts més 
importants tractats al dossier: 
 
 La planificació inicial i el procés d’elaboració del treball. 
 El contingut del treball (de forma resumida). 
 Les conclusions finals a les que heu arribat. 
 

http://www.tv3.cat/videos/193467480/Que-eren-les-colonies-textils
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5.11. AVALUACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI  
 
Aquests criteris d’avaluació estaran penjats al TS del Moodle en el mòdul d’informació general. 
 
5.11.1. Criteris d’avaluació 
 
Per valorar si l’alumnat si ha assolit els objectius generals treballats durant el curs s’avaluarà: 
 

DOSSIER DEL TREBALL DE GRUP 
 
Es lliurarà un document en “WORD” per grup via Moodle i es valoraran principalment els 
continguts conceptuals i procedimentals. 
Aquesta part d’avaluació la realitzarà l’equip de docents de les diferents matèries comunes 
assignats a cada grup classe. Cada professor qualificarà les activitats vinculades a la seva 
àrea tenint en compte els següents criteris d’avaluació del dossier TS. La nota global 
d’aquest sortirà de la mitjana aritmètiques del total d’activitats que es composa el dossier. 
 

CODI CRITERI D’AVALUACIÓ DEL DOSSIER TS O* 
CA1 Presentar el document “WORD” dins del termini i de forma acurada: 

complet, ordenat, clar, net, etc. 
O10 

CA2 Saber cercar i gestionar la informació de forma lògica de les diferents fonts 
(TIC i altres) i indicar-les correctament a la bibliografia. 

O4 
O5 

CA3 Utilitzar correctament i adequadament la llengua escrita, en català i castellà 
(correcció gramàtica i ortogràfica). 

O1 

CA4 Respondre correctament a les activitats fent ús dels coneixements adquirits 
en totes les àrees, de la informació rebuda de la visita i del taller i de la 
informació cercada. Elaborar conclusions i expressar valoracions, 

O2
O3 
O7 

CA5 Utilitzar adequadament els recursos TIC per a l’elaboració del document. O6 
 

Taula 15. Criteris d’avaluació del Dossier TS 
* Correspondència amb els objectius TS segons codificació de la Taula 13 
 
EXPOSICIÓ ORAL DE GRUP 
 
Es lliurarà un document en “PPT” per grup via Moodle i es valoraran principalment els 
continguts conceptuals i procedimentals. 
Actualment al centre s’empren dos sessions per a les presentacions orals degut a que un 
mateix tribunal valorava un nivell sencer. La nova organització de TS estipula que 
s’assignarà un tribunal per grup classe per tal d’agilitzar el procés i aprofitar la sessió per a 
la realització de les activitats. Així trobem que a 1r d’ESO hi haurà quatre tribunals que 
avaluaran cinc grups cadascun aproximadament. 
De la mateixa manera que per a l’avaluació del dossier, els tribunals es basaran en uns 
criteris d’avaluació de l’exposició oral amb l’objectiu de ser el més objectius possible en les 
seves qualificacions. 
 

CODI CRITERI D’AVALUACIÓ EXPOSICIÓ ORAL TS O* 
CA6 Presentar el document “PPT” dins del termini i de forma acurada: complet, 

ordenat, clar, net, etc. 
O10 

CA7 Utilitzar correctament i adequadament la llengua oral i escrita, en català i 
castellà (correcció gramàtica i ortogràfica). 

O1 

CA8 Exposar el TS de forma clara, ordenada i concisa, mostrant capacitat de 
síntesi i coherència. 

O7  

CA9 Utilitzar adequadament els recursos TIC i/o audiovisuals en l'exposició. O6 
CA10 Respondre correctament a les diferents preguntes realitzades pels 

professors de l'equip d'avaluació. 
O7 
O5 

 
Taula 16. Criteris d’avaluació de l’exposició oral TS 
* Correspondència amb els objectius TS segons codificació de la Taula 13 
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SEGUIMENT DEL TREBALL INDIVIDUAL I EN GRUP 
 
El tutor del grup realitzarà durant tota la setmana un control dels continguts actitudinals a 
través de: 
 
 Les seves anotacions a la graella de seguiment de l’aula.  
 Les referències aportades per la resta de professors que han estat fent el seguiment en 

les diferents hores (graelles de seguiment a l’aula) 
 Autoavaluacions i coavaluacions.  

 
Valorarà la coordinació, col·laboració, participació i comportament individual dins del grup, 
emprant els criteris d’avaluació que es mostren a la següent taula.  
 

CODI CRITERI D’AVALUACIÓ EXPOSICIÓ ORAL TS O* 
CA11 Prestar atenció i mostrar interès i atenció per conèixer un entorn propi. O9 
CA12 Mostrar respecte, tolerància i una actitud correcte vers els companys i 

docents. 
O11 

CA13 Tenir cura de les persones i de les coses seguint les normes de seguretat. O9  
CA14 Planificar, coordinar i col·laborar en equip per obtenir un bon resultat. O8 
CA15 Mostrar autonomia i iniciativa personal, així com ser responsable de les 

tasques que el grup li ha assignat. 
O8 

 
Taula 17. Criteris d’avaluació del seguiment del treball individual i en grups del TS 
* Correspondència amb els objectius TS segons codificació de la Taula 13 
 

 
5.11.2. Indicadors d’avaluació 

 

ELEMENTS A AVALUAR 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
PARCIALS* 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

TOTALS 

Dossier del treball de grup 

CA1 2% 

40% 
CA2 2% 
CA3 3% 
CA4 30% 
CA5 3% 

Exposició oral de grup 

CA6 4% 

30% 
CA7 10% 
CA8 10% 
CA9 4% 
CA10 2% 

Seguiment del treball individual i en grup 

CA11 6% 

30% 
CA12 6% 
CA13 6% 
CA14 6% 
CA15 6% 

 
Taula 18. Indicadors d’avaluació 
* Correspondència amb els criteris d’avaluació segons codificació de les Taules 15, 16 i 17 
 
Els resultats de l’avaluació detallats es comunicaran a partir de la plataforma virtual, però a  
nivell personal, utilitzant l’apartat de qualificacions que ofereix.  
La qualificació global del TS figurarà en l'expedient acadèmic de l'alumne amb una nota 
individual. Tal com indica la normativa3, la qualificació obtinguda farà mitjana amb la resta de 
matèries optatives cursades al llarg del curs per l’alumne i la resultant correspondrà a la 
qualificació del bloc de matèries optatives.   
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5.12. ACTIVITATS VINCULADES A LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES 
 
De les tres parts a avaluar del TS a continuació es centrarà l’atenció a la part del “Dossier del 
Treball en Grup”, que té un valor del 40% de la nota. Concretament a la part que correspon a la 
intervenció de l’àrea de Tecnologia en cadascun dels 3 blocs de continguts dels que està 
format el citat dossier. 
 
En general, cada bloc conté la presentació inicial del tema a tractar i la relació d’activitats a 
realitzar per a cada grup. Els alumnes utilitzaran l’arxiu base proporcionat al Moodle que conté 
totes les tasques. A partir d’aquí, ells tindran llibertat creativa per dissenyar la portada, índex, 
contingut i bibliografia. 
 
En els apartats següents es detallen exemples d’activitats vinculades amb Tecnologies, les 
quals en conjunt tracten les competències següents: 
 

COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIA TREBALLADES 
 
 CB-7 Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Fer anàlisi 

d’objectes i sistemes tècnics per conèixer com s’han dissenyat i construït els elements 
que els formen i quina funció desenvolupen dins el conjunt. 

 CB-8 Competència social i ciutadana: Integrar coneixements, habilitats i actituds per 
aplicar els coneixements propis de la matèria de Tecnologies en el marc del treball 
individual i col·lectiu. 

 CB-3 Tractament de la informació i la competència digital: localitzar, processar, elaborar, 
emmagatzemar, presentar i difondre la informació a través de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

 
ALTRES COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES 
 
 CB-1 Competència comunicativa: Ús del vocabulari específic, que ha de ser utilitzat en 

els processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la informació. La 
lectura, interpretació i redacció d’informes i documents. 

 CB-2 Competència artística i cultural: Ús d’instruments de representació gràfica i el 
disseny i construcció d’objectes i estructures, però també per l’apreciació de la diversitat 
de produccions tecnològiques de les societat. 

 CB-4 Competència matemàtica: Utilitzar les eines matemàtiques relacionades amb la 
resolució de problemes pràctics de l’entorn: mesura i càlcul de magnituds bàsiques i l’ús 
d’escales. 

 CB-5 Competència d’aprendre a aprendre: Obtenir, analitzar i seleccionar informació útil 
per abordar un projecte. 

 CB-6 Competència d’autonomia i iniciativa personal: Desenvolupar-se amb autonomia i 
iniciativa personal en diversos àmbits de la vida i del coneixement; abordar els 
problemes tecnològics de manera reflexiva i plantejar alternatives i solucions de manera 
autònoma i creativa. 

 
 
5.12.1. Activitats BLOC 1: La Colònia Güell i l’església de Gaudí 
 
En aquest primer bloc les activitats generades es centren en aspectes generals del que va ser i 
significar la Colònia Güell a nivell social, polític, tecnològic i econòmic. Així com, la relació entre 
aquests aspectes i la decisió d’Eusebi Güell de construir l’església de Gaudí en el complex 
industrial. 
 
Pel que respecta a l’àmbit de l’assignatura de i adjudicables a cadascun dels blocs. Aquestes 
tasques responen als objectius i continguts curriculars exposats en el punt 4 del present 
projecte. A més, estarien lligades amb la resta d’activitats que tractarien els continguts d’altres 
assignatures comunes per conformar un tot coherent. Des de l’àrea de Tecnologies, es 
proposen unes activitats (Annex 4.1.) que encabirien en aquest subtema del TS. A continuació 
es determina la relació entre els objectius de la matèria i els continguts curriculars que ens 
marca la normativa i els continguts propis del TS i les seves activitats: 



Laura García Just 

 
 

 
47 

 
Organització del treball de síntesi utilitzant l’eix vertebrador 
de la Colònia Güell i un entorn educatiu virtual 

 
OBJECTIUS 
DE LA 
MATÈRIA* 

CONTINGUTS 
CURRICULARS 
TECNOLOGIES** 

CONTINGUTS TREBALL DE SÍNTESI ACTIVITAT 

O5-6 B1/C3 Utilització d’instruments de representació 
gràfica per a realització a escala d’un 
plànol del recinte industrial. 

Bloc1:1 

O3-5-6 B1/C2 Identificació dels diferents materials que 
apareixen a les diferents parts de 
l’església. 

Bloc1:2 

O3-5-6 B1/C2 Anàlisi de les propietats i usos dels 
diferents elements que conformen 
l’església. 

Bloc1:2 

O1-2-5-6-9 B1/C4 Valoració de l’ús que en va fer Gaudí dels 
materials emprats a la seva Cripta. 

Bloc1:3 

O7-8 B3/C1 Utilització de dispositius TIC per a recollir 
informació mitjançant l’ordinador 
(escàner). 

Bloc1:1 

B3/C2 Utilització del sistema operatiu per a 
emmagatzemar i organitzar la feina 
realitzada. 

Bloc1:1-2-3 

B3/C3 Utilització del “Word” com processador de 
texts per a elaborar les activitats. 

Bloc1:1-2-3 

 
Taula 19. Relació d’objectius de la matèria, continguts curriculars de Tecnologies, continguts del TS i activitats Bloc 1 
* Correspondència amb els objectius de la matèria de Tecnologies segons codificació de la Taula 8 
** Correspondència amb els continguts curriculars de Tecnologies de 1r d’ESO, segons codificació de la Taula 9 
 
Les activitats proposades en aquest bloc tenen connexió amb continguts d’altres matèries: 
 
 Llengua: Producció i presentació de textos escrits. 
 Matemàtiques: Representació gràfica, escales i càlculs bàsics. 
 Ciències Socials: Representació gràfica i escales. 
 Ciències de la Naturalesa: Reutilització i reciclatge de materials. Ús racional i estalvi de 

materials. 
 
Els recursos que s’inclouran en el Moodle són: 
 
 Pàgina web oficial de la Colònia Güell. 

Disponible a: http://www.elbaixllobregat.net/coloniaguell/index.asp?v_id_departament=B 
 Informació sobre la colònia.  

Disponible a: http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/colonia/colonia01.htm 
 Vídeo representació de la vida de la Colònia Güell. 

Disponible a:http://www.tv3.cat/videos/193467480/Que-eren-les-colonies-textils 
 Informació sobre la Cripta.  

Disponible a: http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/colonia/la_cripta.htm  
 Visita virtual a la Cripta. 

Disponible a: http://www.virtualcoloniaguell.com/ 
 Plànol de la Colònia Güell a escala: 1/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elbaixllobregat.net/coloniaguell/index.asp?v_id_departament=B
http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/colonia/colonia01.htm
http://www.tv3.cat/videos/193467480/Que-eren-les-colonies-textils
http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/colonia/la_cripta.htm
http://www.virtualcoloniaguell.com/
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5.12.2. Activitats BLOC 2: El trencadís i la simbologia 
 
En aquest segon bloc les activitats proposades es basen en aspectes derivats de la realització 
del taller de “Trencadís” i tots els elements que va realitzar Gaudí amb aquesta tècnica i el seu 
significat. Es tracta la importància del moviment artístic i arquitectònic de l’època i la seva forta 
relació amb les creences i el medi ambient. 
 
Dins de l’àmbit de l’assignatura de Tecnologies, es presenten unes activitats (Annex 4.2.) que 
estan relacionades amb aquest subtema del TS. Seguidament es determina la relació entre els 
objectius de la matèria i els continguts curriculars que ens marca la normativa i els continguts 
propis del TS i les seves activitats: 
 
OBJECTIUS 
DE LA 
MATÈRIA* 

CONTINGUTS 
CURRICULARS 
TECNOLOGIES** 

CONTINGUTS TREBALL DE SÍNTESI ACTIVITAT 

O5-6 B1/C1 Reconeixement i anàlisi de les eines 
emprades en el taller de “Trencadís” 
realitzat. 

Bloc 2:1 

O3-5-6 B1/C2 Identificació dels diferents materials 
utilitzats per a la construcció d’un posa 
gots. 

Bloc 2:1 

O5-6 B1/C5 Reconeixement i valoració de la 
necessitat d’utilitzar les eines i tècniques 
adients per a treballar el “Trencadís” 
seguint les normes de seguretat. 

Bloc 2:2 

O4-5-6 B2/C1 Disseny i construcció d’un posa gots amb 
la tècnica del “Trencadís” i les eines 
adequades. 

Bloc 2:3 

O7-8 B3/C1 Utilització de dispositius TIC per a recollir 
informació mitjançant l’ordinador 
(càmera). 

Bloc 2:4 

B3/C2 Utilització del sistema operatiu per a 
emmagatzemar i organitzar la feina 
realitzada. 

Bloc 2:1-2-
3-4 

B3/C3 Utilització del “Word” com processador de 
texts per a elaborar les activitats. 

Bloc 2:1-2-
3-4 

 
Taula 20. Relació d’objectius de la matèria, continguts curriculars de Tecnologies, continguts del TS i activitats Bloc 2 
* Correspondència amb els objectius de la matèria de Tecnologies segons codificació de la Taula 8 
** Correspondència amb els continguts curriculars de Tecnologies de 1r d’ESO, segons codificació de la Taula 9 
 
Les activitats proposades en aquest bloc tenen connexió amb continguts d’altres matèries: 
 
 Llengua: Producció i presentació de textos escrits. 
 Ciències de la Naturalesa: Reutilització i reciclatge de materials. Ús de les normes de 

seguretat. 
 
Els recursos que s’inclouran en el Moodle són: 
 
 Informació sobre el trencadís. 

Disponible a: http://www.trencadis.info/tecnica.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.trencadis.info/tecnica.html
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5.12.3. Activitats BLOC 2: Les formes i l’estructura 
 
Aquest tercer i últim bloc conté les activitats presentades tracten aspectes relacionats amb les 
diferents formes i estructures emprades en la Cripta de la colònia. Així com el seu diàleg i 
relació amb el seu entorn social i natural. 
 
Des de l’assignatura de Tecnologies es poden plantejar unes activitats (Annex 4.3.) que estan 
vinculades amb aquest subtema del TS. En la taula següent es determina la relació entre els 
objectius de la matèria i els continguts curriculars que ens marca la normativa i els continguts 
propis del TS i les seves activitats: 
 
 
OBJECTIUS 
DE LA 
MATÈRIA* 

CONTINGUTS 
CURRICULARS 
TECNOLOGIES** 

CONTINGUTS TREBALL DE SÍNTESI ACTIVITAT 

O3-5-6 B2/C2 Observació, anàlisi i identificació dels 
elements estructurals i esforços als que 
estan sotmesos els elements 
arquitectònics existents en la Cripta. 

Bloc 3:1-2-
3 

Observació, anàlisi i identificació dels 
elements estructurals i esforços als que 
estan sotmès el banc dissenyat per 
Gaudí. 

Bloc 3:4 

O1-3-5-6 B1/C2 Anàlisi i deducció de de les aplicacions 
dels materials a partir de l’observació i 
anàlisi del banc dissenyat per Gaudí. 

Bloc 3:4 

O2-5-6-9 B1/C4 Valoració de la necessitat de fer un ús 
responsable dels materials emprats per a 
la construcció del banc de l’església. 

Bloc 3:4 

O7-8 B3/C2 Utilització del sistema operatiu per a 
emmagatzemar i organitzar la feina 
realitzada. 

Bloc 3:1-2-
3-4 

B3/C3 Utilització del “Word” com processador de 
texts per a elaborar les activitats. 

Bloc 3:1-2-
3-4 

 
Taula 21. Relació d’objectius de la matèria, continguts curriculars de Tecnologies, continguts del TS i activitats Bloc 2 
* Correspondència amb els objectius de la matèria de Tecnologies segons codificació de la Taula 8 
** Correspondència amb els continguts curriculars de Tecnologies de 1r d’ESO, segons codificació de la Taula 9 
 
Les activitats proposades en aquest bloc tenen connexió amb continguts d’altres matèries: 
 
 Llengua: Producció i presentació de textos escrits. 
 Ciències Socials: Paisatge mediterrani. Món clàssic: els grecs. 
 Ciències de la Naturalesa: Reutilització i reciclatge de materials. Ús racional i estalvi de 

materials. 
 
5.12.4. Avaluació de les activitats 
 
L’avaluació de les activitats vinculades a l’àrea de Tecnologia es realitzaran de la mateixa 
manera que la resta de matèries i tal com s’ha concretat en l’apartat anterior 5.11.1. Criteris 
d’avaluació, Avaluació del dossier TS. S’aplicaran els criteris i indicadors corresponents i es 
farà la mitja aritmètica amb la resta de tasques.   
 
Cal destacar que la part corresponent a la correcta aplicació dels coneixements adquirits de 
cada assignatura es tradueix en un 30% de la nota total del TS. És en aquest apartat on 
s’entren a avaluar els contingut corresponents al treball de síntesi cadascuna de les matèries, i 
en aquest cas de Tecnologies. 
 
Per qualificar cadascuna de les activitats elaborades, s’hauria de generar una rúbrica amb els 
ítems pertinents i els nivell de competència graduats. Aquesta eina ens serveix de guia per 
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traduir la feina realitzada en un  valor numèric d’una manera prou objectiva. A continuació es 
posa un exemple de rúbrica que es podria aplicar a cadascuna de les tasques variant els 
criteris (ítems) d’avaluació. 
 

BLOC 1: ACTIVITAT 2 

CRITERI NIVELL DE COMPETÈNCIA NOTA Excel·lent (4) Notable (3) Bé (2) Suficient (1) 
Identificar 
diferents materials 

S’identifiquen totes 
les fotografies amb 
els noms dels 
materials i indiquen 
correctament si són 
reciclables o no. 

S’identifiquen cinc 
fotografies amb els 
noms dels materials 
i indiquen 
correctament si són 
reciclables o no. 

S’identifiquen 
quatre fotografies 
amb els noms dels 
materials i indiquen 
correctament si són 
reciclables o no. 

S’identifiquen tres 
fotografies amb els 
noms dels materials 
i indiquen 
correctament si són 
reciclables o no. 

 

Cercar informació 
de 
característiques 
de materials 

La informació 
cercada de les 
característiques de 
tots els materials  
és adequada i està 
expressada amb el 
vocabulari tècnic. 

La informació 
cercada de les 
característiques de 
cinc dels materials  
és adequada i està 
expressada amb el 
vocabulari tècnic. 

La informació 
cercada de les 
característiques de 
quatre dels 
materials  és 
adequada i està 
expressada amb el 
vocabulari tècnic. 

La informació 
cercada de les 
característiques de 
tres dels materials  
és adequada i està 
expressada amb el 
vocabulari tècnic. 

 

Analitzar 
propietats i usos 
dels materials i 
elements 

S’analitzen les 
propietats i es 
determinen 
correctament els 
usos de tots els 
materials. 

S’analitzen les 
propietats i es 
determinen 
correctament els 
usos de cinc 
materials. 

S’analitzen les 
propietats i es 
determinen 
correctament els 
usos de quatre 
materials. 

S’analitzen les 
propietats i es 
determinen 
correctament els 
usos de tres 
materials. 

 

NOTA TOTAL DE L’ACTIVITAT  
(El total de punts ha assolir són 12, per tant cada punt val (10/12)=0,833)  

 
Taula 22. Rúbrica d’avaluació de l’activitat 2 del Bloc 1 (Tecnologies) 
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6. RESULTATS 
 
El tipus de proposta plantejada en el present TFM no pot tenir resultats fins que no sigui 
implantada al centre. Fet que no és viable, com a mínim, fins el proper curs 2012-13. Per 
aquesta raó només podem fer una estimació del que podria succeir.  
La previsió de resultats es desenvolupa des de dos vessants: la personal i la dels docents del 
centre.  
 
 
5.13. PREVISIÓ DE RESULTATS A NIVELL PERSONAL 
 
Davant de la impossibilitat d’obtenir dades per valorar la nova proposta de TS en contraposició 
al que s’ha realitzat fins enguany, es presenta una reflexió personal centrada, per una banda, 
en els resultats previstos i per l’altra, en els riscos que es poden produir. 
 
En la primera part de la reflexió es fa una síntesi i s’exposen els aspectes que s’han detectat 
millorables a l’actual desenvolupament del TS, els canvis proposats en el present projecte i els 
resultats que s’esperen de la seva implantació: 
 
ÀREES DE MILLORA CANVIS PROPOSATS RESULTATS PREVISTOS 
Temes molt repetits. Proposta d’un nou tema. Acceptació de la novetat. 

Augment de la motivació i participació en 
l’alumnat. 
Millora del rendiment i del procés 
ensenyament-aprenentatge. 

Ocupació de dos 
sessions de 
presentació davant de 
tribunal. 

Ocupació de només una 
sessió per a 
presentacions dia 
davant de tribunal. 

Aprofitament d’una sessió més per a 
realitzar activitats. 

Grups de treball que a 
vegades no són 
realment equitatius. 

Formació de grups a 
partir de tres vies: Test 
Jung/Myers-Briggs, 
coneixement de 
l’alumnat i aleatorietat. 

Formació de grups heterogenis amb un 
procediment efectiu de repartiment. 
Ritme de treball molt semblant per a tots 
els grups. 

Administració i gestió 
de la informació 
proporcionada a 
l’alumne i lliurament de 
tasques en suport 
paper. 

Informació 
proporcionada a 
l’alumne i lliurament de 
tasques via Moodle. 

Assoliment d’un cabal més elevat 
d’habilitats i competències relacionades 
amb les TIC  
Evitar la pèrdua de documentació. 
Permetre lliuraments fora de l’horari 
lectiu. 
Ser més sostenibles pel fet de no 
emprar paper imprès. 

Seguiment i orientació 
a vegades insuficient. 

Utilització del Moodle 
com a eina de 
seguiment i orientació 
dels grups. 

 

Millora la comunicació i seguiment de la 
feina feta durant tota la setmana. 
Resolució de dubtes fora de l’horari 
lectiu, on les contestacions serveixen 
per a tots els usuaris. 
Millora del rendiment i resultats en el TS. 

Aportació del dossier 
per part dels docents 
en suport paper. 

Aportació del dossier 
per part dels docents en 
suport digital. 

S’evita la pèrdua de temps de la 
reproducció de les activitats de suport 
paper a digital. 

Dossier format per 
d’activitats associades 
a cadascuna de les 
matèries 
independentment. 

Dossier constituït per 
activitats en coordinació 
per un equip de docents 
de diferents àrees. 

Dossier format per activitats 
significatives per al tema i on els 
continguts de les diferents matèries 
tractats en elles estaran més lligats i 
seran més coherents. 



Laura García Just 

 
 

 
54 

 
Organització del treball de síntesi utilitzant l’eix vertebrador 
de la Colònia Güell i un entorn educatiu virtual 

Dossier d’activitats 
vinculades a l’àrea de 
Tecnologia 
reutilitzades. 

Generació de noves 
activitats dins de l’àrea 
de Tecnologia. 

Realització de noves activitats 
relacionades amb el nou tema on 
s’apliquen els coneixements adquirit en 
l’àrea de Tecnologies. 

Activitats 
econòmiques. 

Manteniment de la 
realització d’activitats 
econòmiques. 

No es presentaran problemes o queixes 
sobre la repercussió econòmica pel fet 
de canviar de tema TS. 

 
Taula 23. Previsió de resultats segons la vessant personal 
 
En la segona part de la reflexió es determinen els possibles riscos i es proposen les solucions 
que es podrien adoptar en cada cas:  
 
RISCOS DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ 
Professorat. Que els docents no vulguin 

preparar el nou TS.  
Canvi d’hores de guàrdies o altres 
serveis per hores de preparació del TS 

Moodle i professorat. Que els docents no 
sàpiguen utilitzar el 
Moodle. 

Proporcionar als docents cursos de 
formació amb l’ajuda dels manuals i el 
suport del Coordinador d’informàtica. 

Moodle i connexió. Alguna vegada pot fallar la 
connexió a internet 

Assegurar el bon funcionament de la 
xarxa i servidor del centre. 

Moodle i documents. Es podria eliminar  o perdre 
algun document per error 
(ex : el treball de dossier). 

Fer que l’alumnat baixi els arxius del 
Moodle i treballar des del disc dur. Fer 
que es facin còpies de seguretat. 

Moodle i lliuraments. Problemes al desar la feina 
(grandària d’arxius, etc.). 

Si algun grup d’alumnes té algun 
problema per desar les activitats o 
d’altre índole, haurà d’enviar un 
missatge al fòrum de consulta del tutor i 
explicar la situació. 

Econòmic. Que es produeixi 
l’impagament corresponent 
a les sortides. 

Introduir dins de les despeses de 
material que s’abonen a l’inici del curs 
una partida de TS, ja que és una 
activitat obligatòria. 

Meteorologia. Pluja durant la visita a la 
Colònia Güell. 

Realitzar les visites als espais interiors i 
fer una visita virtual exterior una vegada 
estiguin els alumnes al centre. 
Disponible a: http://www.xtec.cat/crp-
baixllobregat6/colonia/itinerari.htm 
També es poden emprar fotografies. 

 
Taula 24. Descripció de riscos i solucions a adoptar 
 
Un cop feta aquesta reflexió, cal recordar que en el projecte s’ha plantejat la realització d’uns 
qüestionaris als docents i als estudiants un cop acabat el TS proposat. Aquestes enquestes 
serviran per fer una valoració objectiva i un control de qualitat, tant sobre el tema realitzat i les 
seves activitats, com del seu desenvolupament. A través d’aquests, es podran detectar els 
punts forts i febles de la implantació per posteriorment poder fer els canvis necessaris per a 
aplicar-los en una propera edició. 
 
 
5.14. PREVISIÓ DE RESULTATS A NIVELL DEL COS DOCENT 
 
Per obtenir la segona visió referent als resultats i riscos que es podrien succeir, s’ha sol·licitat 
als cinc membres del Departament de Tecnologia del centre on he realitzat les pràctiques la 
seva col·laboració. Col·laboració com a experts en el tema i com a representació-mostra del 
professorat. 
Un cop redactada la proposta, es van concertar entrevistes amb cadascun d’ells, on se’ls va 
explicar el nou tema i la millora del desenvolupament del TS. Seguidament van transmetre la 
seva crítica i/o opinió basada en la seva experiència i coneixement del centre i alumnat, que 
resumeixo a continuació: 

http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/colonia/itinerari.htm
http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/colonia/itinerari.htm
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ASPECTES POSITIUS 
 
 El tema és molt indicat i a l’abast del centre. 
 L’organització i desenvolupament elaborat, així com les millores proposades, són 

adequades i correctes. 
 Les activitats són significatives, adients, variades i responen als requeriments normatius. 

 
 

ASPECTES NEGATIUS 
 
 El treball d’elaboració d’un nou tema TS amb l’organització plantejada constitueix un 

volum d’hores de feina que no tots els docents estan disposats a realitzar. La implicació 
dels professors avui en dia, amb els problemes existents en l’àmbit docent, ha disminuït 
i fins i tot en alguns casos desaparegut. 

 En el centre, com en tants d’altres, hi ha problemes per treballar en equip entre alguns 
docents. 

 Alguns docents són poc inclinats a responsabilitzar-se de les sortides 
 Alguns professors del centre no estarien disposat a haver de seguir els criteris marcats. 
 En moltes ocasions, com podria ser aquest cas, en el que es fa un esforç per 

proporcionar una feina elaborada i de qualitat, després l’alumnat no s’implica. 
 
Pel que fa als aspectes negatius, val a dir que molts dels riscos que s’expliquen són els que es 
venen donant al llarg dels anys i per tant no serien una resposta explícita al projecte, sinó una 
posició general. 
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7. CONCLUSIÓ 
 
La proposta del TFM presentat neix d’una demanda de modificació del TS per part de centre on 
he fet el Pràcticum. Un requeriment expressat per una part important del professorat amb 
preocupació i ganes de canviar una matèria que cada vegada presenta més falta de motivació, 
problemes d’organització i empitjorament dels resultats. 
 
Amb aquest punt de partida, l’objectiu principal que m’havia plantejat era donar una possible 
solució, de les múltiples que es podien plantejar, amb una nova temàtica i una modificació en 
l’organització i desenvolupament del TS i la introducció de l’ús d’una plataforma virtual. 
 
Per a assolir aquest objectiu he realitzat les següents tasques: 
 
 Cercat i analitzat un nou tema que serveixi d’eix vertebrador per als tres primers cursos de 

l’ESO, La Colònia Güell. 
 Designat a grans trets els aspectes a tractar en cadascun dels nivells. 
 Elaborar una millora en l’organització i desenvolupament del TS per a primer curs com a 

model a seguir en la resta de nivells.  
 Crear activitats a realitzar al TS vinculades a l’àrea de Tecnologia. 
 Crear un sistema d’administració, gestió i comunicació del TS mitjançant un entorn virtual 

Moodle. 
 
Les conclusions a les que he arribat un cop finalitzat aquest treball son les següents:  
 
 L’aplicació d’un nou tema proper i rellevant per a totes les disciplines, que proporciona 

sortides atractives, pot millorar l’interès i la motivació dels alumnes. 
 La millora d’organització, desenvolupament i realització del TS requereix una gran 

implicació i participació dels docents, així com un gran volum de treball en grup per tal 
d’obtenir un treball lligat i coherent. Un treball transversal. 

 El tema escollit té una estreta relació amb l’assignatura de Tecnologia i es poden crear 
múltiples activitats on aplicar els continguts tractats durant el curs. 

 Emprar la plataforma Moodle facilita i agilita la realització del TS. A més, és una opció més 
sostenible que la utilització de paper. 

 
Val a dir que, malgrat el treball realitzat mostra un nou camí, és molt important tenir en compte, 
que aquest camí necessita manteniment i millores. És a dir, que un TS no és la elaboració d’un 
treball que una vegada dissenyat ja es petrifica i té una aplicació de per vida. El TS ha de ser 
viu, actualitzable i modificable atenent a les necessitats del l’alumnat, els docents i el 
desenvolupament dels nous recursos. 
 
D’altra banda, vull destacar els dos principals inconvenients existents en el centre on he 
realitzat les pràctiques i que durant la realització del projecte m’he adonat que es trobarien en 
la implantació del TS proposat. El primer és la manca de treball en equip i la empenta i 
iniciativa desgastada o perduda per part d’alguns docents. El segon és la poca experiència i 
interès d’utilització de les TIC per una gran part del professorat i en concret de la plataforma 
virtual Moodle, malgrat porta implantada a centre uns quants anys.  
 
Aquest situació m’ha fet reflexionar, i ha reforçat encara més la creença personal que tinc 
respecte la importància com a futurs docents d’estar oberts a utilitzar coses noves i de treballar 
en equip.  
Respecte al primer punt, crec que en la figura del docent és bàsic el concepte de renovació. És 
a dir, que aquest s’ha d’anar adaptant a medi que l’envolta o desapareixerà la seva essència de 
docent, malgrat mantingui el títol. El medi en el que vivim avui en dia són les TIC, i per aquesta 
raó els docents s’han d’introduir en aquest món. 
Pel que fa al segon aspecte, penso que el fet de posar-se d’acord per a l’elaboració i realització 
d’un treball interdisciplinar com és el TS, o qualsevol altra tasca, requereix grans dosis de 
comunicació, participació i consens. És cert que no sempre és fàcil, dins d’un grup humà on 
cadascun pensa i opina de manera diferent, però hem de ser capaços per a poder arribar a un 
procés d’ensenyament-aprenentatge que proporcioni un bon rendiment de l’alumnat i per 
extensió dels seus resultats. 
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