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1. INTRODUCCIÓ 
 
Segons l’article 1 del capítol I de la “Lei de Ordenación Educativa”, coneguda com a LOE; el 
sistema educatiu espanyol s’inspira, entre d’altres, en el principi de Flexibilidad para adecuar la 
educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, 
así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 
 
S’entén com a atenció a la diversitat, tot aquell conjunt de mesures i atencions que tenen com a 
objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir les competències 
bàsiques, els objectius educatius i els continguts de l’etapa. 
 
La “Llei d’educació”, coneguda com a LEC, estableix en el seu article 91 que entre els elements 
que ha de contenir el projecte educatiu del centre, hi ha els procediments d’inclusió educativa 
de l’alumnat; a més de les altres actuacions que caracteritzen el centre; com les prioritats i els 
plantejaments educatius i l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica. 
 
El “Decret 143/2007”, de 26 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria també preveu, a l’article 23.3, que cada centre ha d’establir els principis per a 
l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 
 
 

2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
La gran varietat d’alumnes provoca que existeixi una gran varietat d’alumnat amb necessitats 
educatives especials; cada un d’ells amb unes necessitats especials. Això implica una feina 
constant per part del professorat i dels serveix pedagògics, per tal d’adaptar les assignatures 
curriculars a aquest tipus d’alumnat. 
 
En aquest treball es pretén adaptar tota l’assignatura de tecnologies d’un curs de primer d’ESO 
a un alumne amb necessitats educatives especials. Es parteix d’un curs de primer d’ESO de 
l’anualitat 2011-2012 d’un institut de la Catalunya Central. Aquest curs ja ha estat preparat pel 
professorat del centre. 
 
S’adaptarà l’assignatura de tecnologies a un alumne amb dictamen d’escolarització.  
 
Un dictamen d’escolarització és un informe tècnic previ a la matrícula dels alumnes amb 
necessitats educatives especials derivades de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials. 
Els dictàmens tenen com a finalitat aportar informació a la Inspecció i al Delegat Territorial 
(director dels servis territorials), per tal que resolguin la seva matrícula. 
 
Correspon als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (en endavant EAP) del 
sector on l’alumne/a tingui la residència habitual, la responsabilitat d’informar i orientar la 
família sobre els centres en els quals podrà ser atès adequadament, així com també la 
d’elaborar preceptivament un dictamen d’escolarització de caràcter personal. 
 
Els dictàmens d’escolarització inclouen els següents apartats: 

• Dades escolars i mèdiques d’interès. 
• Valoració de les necessitats de l’alumne. 
• Estimació dels ajuts que pot necessitar. 
• Proposta d’escolarització. 
• Opció expressada pels pares. 

 
El procediment per a la seva elaboració és el següent: 

1. Valoració psicopedagògica de l’alumnat. 
2. Assessorament i informació als pares sobre la proposta d’escolarització per part de 

l’EAP. 
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3. Pre-inscripció al centre per part dels pares. 
4. Elaboració del dictamen. 
5. Tramesa del dictamen a l’Inspector/a del Centre on s’ha fet la pre-inscripció. 
6. Informació per part de l’Inspector/a al Director/a dels Serveis Territorials sobre la 

proposta d’escolarització (després de ser estudiada la proposta de l’EAP, l’opinió 
dels pares i altres informacions de les que pugui disposar). 

7. Resolució del Director/a Territorial per procedir a la matriculació. Aquesta resolució 
es comunica a l’escola i als pares. 

8. Matriculació de l’alumne al centre. 
 
El dictamen d’escolarització, per tant, sempre és previ a la matrícula (tant si estem davant d’un 
centre ordinari com d’un centre d’educació especial). 
 
Al centre hi arriba la part del dictamen on hi consten les dades escolars i mèdiques d’interès i la 
valoració psicopedagògica. (Veure Annex I). 
 
 
3. OBJECTIUS 
 
Els objectius del present treball són els següents: 
 

a. Adaptar la matèria de tecnologies de primer d’ESO a un alumne amb dictamen 
d’escolarització. 

b. Marcar les competències que l’alumne haurà d’assolir. 
c. Assignar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i activitats que es portaran a 

terme amb aquest alumne. 
 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
Per a portar a terme el present projecte, es parteix d’una programació de 1r d’ESO ja 
preparada per a l’anualitat 2011-2012. 
 
S’adapta el currículum de primer d’ESO  a un alumne amb dictamen d’escolarització, el qual ha 
cursat 1r d’ESO a l’anualitat 2011-2012 i que probablement repetirà curs; per tant, a l’anualitat 
2012-2013 possiblement tornarà a fer 1r d’educació secundària obligatòria.  
 
És per això, i en vistes de les necessitats del centre, que es proposa aquest treball. Actualment 
al centre li manca aquest currículum adaptat. 
 
 

4.1. Temporització  
 
La matèria es realitza durant 3 hores setmanals per l’alumne i 4 hores setmanals de professor; 
és a dir, al llarg de tot el curs es faran dues hores setmanals de tecnologia amb tot el grup 
classe i una hora setmanal amb la meitat del grup (les quals s’aprofitaran per anar a l’aula 
d’informàtica i al taller de tecnologia). 
 
El centre parteix de la idea que les matèries optatives a primer i segon d’ESO no són de 
rellevància, com sí ho és el fet d’impartir més hores d’algunes assignatures (considerades 
d’elevada importància pel centre docent), com és el cas de les matemàtiques, la llengua 
catalana i literatura, la llengua estrangera i la tecnologia. 
 
Per aconseguir el total d’hores mínim exigit per la LOE (30 setmanals), el centre ha decidit 
impartir una hora setmanal més a primer d’ESO de les matèries de matemàtiques, tecnologia i 
llengua catalana i literatura; i una hora setmanal més a segon d’ESO de la matèria de llengua 
estrangera.  
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Per tant, els alumnes del centre realitzen 3 hores setmanals de la matèria de tecnologies, en 
comptes de les 2 hores que marca la LOE. 
 
A la taula següent es pot observar la temporització de les unitats didàctiques. 
 
 

             
Núm Unitat didàctica Temporització 

1 Tecnologia i procés tecnològic 6 hores 

2 El sistema informàtic 9 hores 

3 Informàtica 18 hores 

4 El dibuix tècnic 27 hores 

5 L’aula de tecnologia. Eines i mesures. 18 hores 

6 Els materials d’ús tècnic: la fusta 21 hores 

 
 
Les hores totals de curs haurien de ser 105, i com es pot comprovar a la taula, la suma de totes 
les hores de la matèria de tecnologies dóna 99. Això és perquè s’ha tingut en compte que 
durant una setmana són de colònies i una altra setmana preparen material per Sant Jordi 
(material a l’aula de tecnologia). Per tant no hi haurà classe i en conseqüència no s’han 
programant les hores d’aquestes dues setmanes. 
 
 

4.2. Atenció a la diversitat 
 
En la programació de 1r d’ESO de l’anualitat 2011-2012 es tracta en cada unitat, d’una forma 
global i genèrica, l’atenció a la diversitat. A continuació es detalla: 
 
En la unitat didàctica 1, la Tecnologia i el procés tecnològic , al tractar-se d’un tema 
introductori i de fàcil comprensió, es proposa (en la programació realitzada per l’institut a 
l’anualitat 2011-2012) que els alumnes amb dificultats d’aprenentatge desenvolupin diversos 
projectes senzills, per tal d’anar consolidant i comprenent cada una de les fases del procés 
tecnològic. 
 
El sistema informàtic  i la informàtica  (unitats didàctiques 2 i 3, respectivament), es basen en 
el treball amb l’ordinador; el qual és individual i permet que cada alumne segueixi uns ritmes 
diferents; essent el professor el que marca aquests ritmes de treball. Per tant, pels alumnes 
amb necessitats educatives especials es pot marcar un ritme més lent, on permeti a l’alumne 
familiaritzar-se amb l’equip informàtic. 
 
En la unitat didàctica de dibuix tècnic , es podrien fer grups homogenis, la qual cosa permetria 
que als grups on hi hagi alumnes amb més dificultats, els objectes a representar siguin més 
senzills i l’augment del grau de dificultat es pugui fer més alt. 
 
L’aula de tecnologia: Eines i mesures , és la unitat didàctica 5. Pels alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge, es farà incidència en el treball al taller i en el coneixement de les diferents 
eines i la seva utilitat. Hauran de fer el seu propi pla de treball, que haurà d’estar supervisat pel 
professor/a, i un cop elaborat l’hauran de seguir meticulosament. Han d’aconseguir construir un 
objecte de forma correcta, i presentar igualment la memòria del procés tecnològic. Es podran 
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deixar hores de classe amb el grup sencer per tal que elaborin aquesta memòria i que puguin 
resoldre els dubtes que se’ls plantegen amb l’ajuda del professor/a. 
 
Per tractar la unitat didàctica 6, els materials d’ús tècnic: La fusta , en els alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge, es farà incidència en el treball al taller i en el coneixement de les 
diferents eines i la seva utilitat. Hauran de fer el seu propi pla de treball, que haurà d’estar 
supervisat pel professor/a, i un cop elaborat l’hauran de seguir meticulosament. Han 
d’aconseguir construir un objecte de forma correcta, i presentar igualment la memòria del 
procés tecnològic. Es podran deixar hores de classe amb el grup sencer per tal que elaborin 
aquesta memòria i que puguin resoldre els dubtes que se’ls plantegen amb l’ajuda del 
professor/a. 
 
Ara bé, l’alumne en qüestió, tal i com s’ha comentat anteriorment, és un alumne amb dictamen 
d’escolarització al qual s’ha de tractar individualment, amb un currículum personalitzat; o sigui, 
un pla individualitzat. 
 
 

4.3. Pla Individualitzat 
 
Tal i com es descriu en el dictamen d’escolarització (veure annex I), aquest alumne necessita 
un pla individualitzat a totes les àrees, adaptant el currículum de totes les matèries de primer 
curs d’ESO a les seves necessitats i possibilitats. 
 
Tal i com es pot observar a l’informe de l’EAP (veure annex I), l’alumne necessita un auxiliar 
d’educació especial a jornada complerta (suport d’una vetlladora), la qual pugui atendre a les 
seves necessitats i respondre a les seves qüestions al moment. 
 
En el centre hi ha dos altres alumnes amb necessitats educatives especials, els quals també 
tenen dictamen i que per tant, també necessiten el suport d’una vetlladora. Un d’aquests 
alumnes és deficient visual, el qual té el suport de l’ONCE durant un matí a la setmana, i la 
resta d’hores va acompanyada d’una vetlladora. 
 
Tot i que el centre necessitaria el suport de 3 vetlladores per cobrir les necessitats dels seus 
alumnes, el departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha ofert solament una 
plaça de vetlladora al centre. Aquesta per tant, passa la major part de les hores amb l’alumna 
deficient visual, i per tant, pot recolzar poc els altres dos alumnes (un d’ells l’objecte del treball). 
 
 

4.4. UD1: Tecnologia i procés tecnològic 
 
A les taules de continuació es pot observar la comparativa dels objectius, continguts i criteris 
d’avaluació de la unitat didàctica 1 pel curs de 1r d’ESO (per a l’anualitat 2011-2012), i els 
objectius, continguts i criteris d’avaluació adaptats a l’alumne amb dictamen d’escolarització 
(proposats per a l’anualitat 2012-2013). 
 
 

4.4.1. Objectius 
 

Objectius 1r d’ESO Objectius alumne dictamen escola rització 

 
O1. Saber definir què és la tecnologia i la 
seva relació amb la tècnica, la ciència, la 
natura i la societat. 
 
O2. Saber diferenciar entre procés artesanal i 
procés industrial. 
 

 
O1. Conèixer què és la tecnologia i tenir una 
lleugera idea de la seva relació amb la 
tècnica, la ciència, la natura i la societat. 
 
O2. Saber diferenciar entre procés artesanal i 
procés industrial. 
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O3. Saber explicar què és el procés 
tecnològic i conèixer-ne les fases. 

 
O4. Planificar l’execució de projectes 
tecnològics senzills, anticipant els recursos 
materials i humans necessaris. 
 
O5. Abordar amb autonomia i creativitat 
problemes tecnològics senzills, treballant de 
forma ordenada i metòdica per estudiar el 
problema plantejat. 
 
O6. Saber explicar als companys la solució 
adoptada per a un determinat problema, tant 
per escrit com oralment. 
 

O3. Conèixer les fases del procés tecnològic. 
 
 
O4. Identificar les operacions que es porten a 
terme en cada fase del procés tecnològic. 
 
 
O5. Abordar amb autonomia problemes 
tecnològics senzills, de forma ordenada. 
 
 
 
O6. Expressar per escrit el funcionament d’un 
procés senzill. 
 
 
O7. Ser capaç de prendre apunts de classe a 
la llibreta de forma ordenada, així com estar 
atent i centrat en les classes. 

 
 

4.4.2. Continguts 
 

 Continguts 1r d’ESO Continguts alumne dictamen 
escolarització 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
LS

 

 
C1. La tecnologia i l’activitat tecnològica. 
L’artesania i la tècnica. 
 
C2. Ciència i tecnologia. Natura i societat. 
 
C3. El procés tecnològic. 
 
C4. El disseny: Descripció i anàlisi del 
problema, recerca d’informació, generació 
d’idees, concreció d’idees, la construcció, 
l’avaluació i la documentació. 
 

 
C1. La tecnologia i l’activitat tecnològica. 
L’artesania i la tècnica. 
 
C2. Ciència i tecnologia. Natura i societat. 
 
C3. El procés tecnològic. 
 
C4. El disseny: Descripció del problema, 
recerca bàsica d’informació, generació d’una 
idea, la construcció, l’avaluació i la 
documentació. 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

A
LS

 

 
P1. Realització d’esquemes per a la 
comprensió de la teoria. 
 
 
P2. Observació d’imatges i fotografies. 
 
P3. Presentació i anàlisi de problemes 
pràctics que poden ser resolts mitjançant 
l’activitat tècnica. 

 

 
P1. Anotació d’apunts de classe per a la 
comprensió de la teoria, de forma ordenada i 
amb autonomia. 
 
P2. Observació d’imatges i fotografies. 
 
P3. Descripció de les fases de diferents 
problemes pràctics que poden ser resolts 
mitjançant l’activitat tècnica. 
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A
C

T
IT

U
D

IN
A

LS
 

A1. Tenir curiositat i respecte envers les 
idees i solucions tècniques aportades per 
altres persones. 
 
A2. Esforç per superar reptes que es 
plantegen. 

 

A1. Tenir curiositat i respecte envers les 
idees i solucions tècniques aportades per 
altres persones. 
 
A2. Saber estar atent a classe durant les 
sessions de teoria i treballar de forma 
adequada durant les sessions de pràctiques i 
exercicis. 
 

 
 

4.4.3. Criteris d’avaluació 
 

Criteris d’avaluació 1r d’ESO Criteris d’avaluació alumne dictamen 
escolarització 

 
CA1. Saber definir i explorar les fases del 
mètode de projectes.  
 
CA2. Cooperar en la superació de les 
dificultats que es presenten en el procés de 
dissenys i construcció d’un objecte. 
 

 
CA1. Conèixer el terme tecnologia i la seva 
relació amb la natura, la ciència, la natura i la 
societat. L’artesania i la tècnica.  
 
CA2. Saber definir les fases del procés 
tecnològic, tot i que no sàpiga explicar què és 
el procés tecnològic, així com identificar-ne 
les parts.  
 
CA4. Saber realitzar (de forma autònoma) un 
problema tecnològic senzill de forma 
ordenada i saber-ne explicar el funcionament 
(per escrit).  
 
CA5. Tenir un bon comportament a classe i 
prendre apunts a la llibreta durant la primera 
part de la sessió.  

 
 

4.4.4. Competències bàsiques 
 
En aquesta unitat didàctica es tractaran les següents competències bàsiques: 
 

• Competència comunicativa: lingüística i audiovisual : 
o Explicació, per escrit, d’un procés tecnològic senzill. 
o Presa d’apunts de classe de forma ordenada. 

 
• Competència artística i cultural: 

o Ús d’aquells recursos de l’expressió i representació que faciliten la realització 
de les creacions individuals, dissenyant objectes senzills que després es 
podran construir. 

 
• Competència d’aprendre a aprendre: 

o Utilitzar un pla de treball (si cal amb ajuda de la vetlladora) a l’hora d’executar 
un projecte. 

 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal: 

o Transformar les idees en accions i construir el seu propi objecte. 
 

• Competència social i ciutadana:  
o Comprendre la societat tecnològica actual. 
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4.5. UD2: Sistema informàtic 
 
A les taules de continuació es poden observar els objectius, continguts i criteris d’avaluació de 
la unitat didàctica 2 de l’anualitat 2011-2012, i els objectius, continguts i criteris d’avaluació 
adaptats a l’alumne amb dictamen d’escolarització proposats per a l’anualitat 2012-2013. 
 
 

4.5.1. Objectius  
 

Objectius 1r d’ESO Objectius alumne dictamen escola rització 

 
O1. Identificar els principals elements que 
conformen el maquinari d’un equip informàtic. 
 
O2. Ser capaç de descriure la funció dels 
principals components d’un equip informàtic. 
 
O3. Realitzar les operacions més comuns fent 
servir el sistema operatiu Windows. 
 
O4. Veure altres possibilitats de S.O de 
Software Lliure: Unix, Linux. Aplicacions 
d’Office: Processadors de textos, Full de 
càlcul, Base de Dades, Presentacions. 
 

 
O1. Identificar els principals elements que 
conformen el maquinari d’un equip informàtic. 
 
O2. Ser capaç de descriure la funció dels 
principals components d’un equip informàtic. 
 
O3. Realitzar les operacions més comuns fent 
servir el sistema operatiu Windows. 
 
O4. Ser capaç de prendre apunts de classe a 
la llibreta de forma ordenada, així com estar 
atent i centrat en les classes. Respectar les 
normes d’ús dels ordinadors. 

 
 

4.5.2. Continguts 
 
 

Continguts 1r d’ESO Continguts alumne dictamen 
escolarització 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
LS

 

 
C1. L’ordinador: maquinari i programari. 
 
C2. Funcionament bàsic de l’ordinador. 
 
C3. Estructura interna del PC: La unitat 
central, placa base, CPU, memòries i 
targetes. 
 
C4. Perifèrics: d’entrada i de sortida. 
 
C5. El sistema operatiu. Windows i Linux. 
 
C6. Funcions bàsiques del sistema 
operatiu. 
 

 
C1. L’ordinador: maquinari i programari. 
 
C2. Funcionament bàsic de l’ordinador. 
 
C3. Estructura interna del PC: La unitat 
central, placa base, CPU, memòries i 
targetes. 
 
C4. Perifèrics: d’entrada i de sortida. 
 
C5. El sistema operatiu. Windows. 
 
C6. Funcions bàsiques del sistema operatiu. 
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R

O
C

E
D

IM
E

N
T

A
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P1. Identificació física i funcional dels 
components de l’ordinador personal i dels 
seus perifèrics. 
 
P2. Utilització correcta dels perifèrics més 
usuals: teclat, ratolí, monitor, impressora, 
etc. 
 
P3. Utilització del vocabulari informàtic 
adequat. 
 
P4. Ús correcte del maquinari de l’equip 
informàtic. 
 

P5. Utilització del programari de l’equip 
informàtic per ordenar la informació en 
fitxers, carpetes, subdirectoris, 
directoris, etc. 

P1. Identificació física i funcional dels 
components de l’ordinador personal i dels 
seus perifèrics. 
 
P2. Utilització correcta dels perifèrics més 
usuals: teclat, ratolí, monitor i impressora. 
 
 
P3. Utilització del vocabulari informàtic 
adequat. 
 
P4. Ús correcte del maquinari de l’equip 
informàtic. 
 
P5. Utilització del programari de l’equip 
informàtic per ordenar la informació en 
fitxers, carpetes, subdirectoris, directoris, etc. 
 

A
C

T
IT

U
D

IN
A

LS
  

A1. Tenir cura en la utilització dels diferents 
equips informàtics. 
 
A2. Tenir una actitud crítica davant les 
possibilitats d’ús dels equips informàtics. 
 

 

 
A1. Tenir cura en la utilització dels diferents 
equips informàtics. 
 
A2. Tenir una actitud crítica davant les 
possibilitats d’ús dels equips informàtics. 
 

 
4.5.3. Criteris d’avaluació 

 

Criteris d’avaluació 1r d’ESO Criteris d’avaluació alumne dictamen 
escolarització 

 
CA1. Identificar la funció i les característiques 
dels principals components d’un equip 
informàtic. 
 
CA2. Identificar els diferents elements de la 
pantalla principal de Windows. 
 
CA3. Crear, copiar, moure, eliminar i 
recuperar fitxes i carpetes. 
 
CA4. Identificar els components de l’ordinador 
i els seus perifèrics. 
 
CA5. Conèixer les funcions dels components 
principals de l’ordinador. 
 
CA6. Interpretar les característiques que 
s’utilitzen habitualment per definir un 
ordinador. 
 
CA7. Identificar una dada representada en 
codi binari i les unitats més habituals de 
memòria. No hi ha cap objectiu que en parli. 
 
CA8. Conèixer i respectar les normes d’ús 
dels ordinadors a l’aula d’informàtica. 

 
CA1. Identificar la funció i les característiques 
dels principals components d’un equip 
informàtic.  
 
CA2. Identificar els diferents elements de la 
pantalla principal de Windows.  
 
CA3. Saber crear, copiar, moure, eliminar 
carpetes.  
 
CA4. Identificar els components de l’ordinador 
i els seus perifèrics.  
 
CA5. Conèixer les funcions dels components 
principals de l’ordinador.  
 
CA6. Interpretar les característiques que 
s’utilitzen habitualment per definir un 
ordinador.  
 
CA7. Tenir un bon comportament a classe i 
prendre apunts a la llibreta durant la primera 
part de la sessió.  
 
CA8. Conèixer i respectar les normes d’ús 
dels ordinadors a l’aula d’informàtica.  
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4.5.4. Competències bàsiques 

 
En aquesta unitat didàctica es tractaran les següents competències bàsiques: 
 

• Competència comunicativa: lingüística i audiovisual : 
o Saber entendre la informació trobada (o facilitada pel professor) i transmetre-ho 

en les seves activitats d’aula. 
o Resposta escrita a algunes activitats. 
 

• Competència en el tractament de la informació i com petència digital: 
o Saber identificar els elements estructurals i funcionals bàsics de l’ordinador, els 

perifèrics i els elements de comunicació. 
o Mostrar interès per aprendre el funcionament del programari actual. 
o Utilització dels recursos TIC per a fer activitats. 

 
• Competència d’aprendre a aprendre: 

o Habilitats per a conduir el propi aprenentatge, incrementant dia a dia 
l’autonomia del treball, essent cada dia més independent de la persona de 
suport. 

 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal: 

o Portar a terme els projectes o treballs informàtics individuals o de forma 
col·lectiva, de forma ordenada i amb un bon comportament. En els individuals 
amb el suport de la vetlladora, però carregant responsabilitats de decisió a 
l’alumne. 
 

• Competència social i ciutadana: 
o Tenir una idea de la realitat social en què es viu amb els canvis tant ràpids que 

es produeixen amb la incorporació de la informàtica a gairebé tots els sectors. 
 

 
 

4.6. UD3: Informàtica 
 
A les taules de continuació es poden observar els objectius, continguts i criteris d’avaluació de 
la unitat didàctica 3 (Informàtica) corresponent al curs de 1r d’ESO de l’anualitat 2011-2012, i 
els objectius, continguts i criteris d’avaluació adaptats a l’alumne amb dictamen d’escolarització 
proposats per a l’anualitat 2012-2013. 
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4.6.1. Objectius  
 

Objectius 1r d’ESO Objectius alumne dictamen escola rització 

 
O1. Processadors de textos: 

• Conèixer les possibilitats d’ús d’un 
processador de textos. 

• Utilitzar amb desimboltura les eines 
estàndard del processador Word. 

• Utilitzar eines del processador de 
textos Word per crear i modificar 
textos amb imatges, gràfics, 
esquemes, etc. 

• Maquetar textos amb criteris propis. 
 
O2. Full de càlcul: 

• Conèixer les possibilitats d’ús d’un full 
de càlcul. 

• Utilitzar amb desimboltura les eines 
estàndard del full de càlcul Excel. 

• Utilitzar eines del full de càlcul Excel 
per crear i modificar fulls de càlcul 
amb imatges, gràfics, esquemes, etc. 

• Donar format de full de càlcul amb 
criteris propis. 

 
O3. Internet: 

• Conèixer les possibilitats de la xarxa 
Internet. 

• Identificar els elements necessaris 
per connectar-se a Internet. 

• Cercar i seleccionar informació a 
través d’Internet. 

• Enviar i rebre missatges a través del 
correu electrònic. 

• Connectar-se a un xat (fòrum). 
• Connectar-se a una vídeo 

conferència. 
• Configurar-se un correu electrònic via 

web. 
 

 
O1. Processadors de textos: 

• Conèixer les possibilitats d’ús d’un 
processador de textos. 

• Utilitzar algunes de les eines del 
processador Word per crear i donar 
format a documents i taules, i alguna 
imatge. 

• Maquetar textos amb criteris propis. 
 
 
 
O2. Internet: 

• Conèixer algunes de les possibilitats 
de la xarxa Internet. 

• Identificar els elements necessaris 
per connectar-se a Internet. 

• Cercar i seleccionar informació a 
través d’Internet. 

• Enviar i rebre missatges a través del 
correu electrònic. 

• Configurar-se un correu electrònic via 
web. 

 
O3. Tenir cura i respectar el maquinari, així 
com treballar de forma adequada i seguint les 
instruccions de les pràctiques. 
 
O4. Prendre apunts a la llibreta de forma clara 
i ordenada, així com entendre textos. 
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4.6.2. Continguts 
 
 

Continguts 1r d’ESO Continguts alumne dictamen 
escolarització 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
LS

 

 
C1. El processador de textos Word: 

• Crear un document. 
• Modificació de textos. 
• Maquetació de textos. 
• Taules, formularis i dibuixos. 
• Combinar correspondència i fer 

mailings automàtics. 
 
C2. El full de càlcul Excel: 

• Distingir entre llibre i full de càlcul. 
• Crear un full de càlcul. 
• Modificació de fulls de càlcul. 
• Presentació en format de full de 

càlcul amb cel·les vistes o 
amagades. 

• Taules. 
• Gràfics amb diferents formats. 

 
C3. Internet: 

• El món d’Internet. 
• Navegadors. 
• Cercadors i portals. 
• Característiques del correu 

electrònic. 
 

 
C1. El processador de textos Word: 

• Crear un document. 
• Modificació de textos. 
• Maquetació senzilla de textos. 
• Taules senzilles i dibuixos. 

 
 
 
C2. Internet: 

• El món d’Internet. 
• Navegadors. 
• Cercadors i portals. 
• Característiques bàsiques del correu 

electrònic. 
 
 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

A
LS

 

 
P1. El processador de textos Word: 

• Elaboració de treballs mitjançant el 
processador de textos. 

• Utilització correcta tant del 
maquinari com del programari en 
la realització de treballs. 

 
P2. Internet: 

• Identificació del maquinari i el 
programari necessaris per portar a 
terme una connexió a Internet. 

• Utilització dels navegadors per 
cercar informació a la web. 

• Creació d’una bústia de correu 
web. 

• Utilització d’un programa client de 
correu electrònic per enviar i rebre 
missatges i documents. 

• Creació d’una connexió a un xat. 
 

 
P1. El processador de textos Word: 

• Elaboració de treballs senzills 
mitjançant el processador de textos. 

• Utilització correcta tant del maquinari 
com del programari en la realització 
dels treballs encomanats. 

 
P2. Internet: 

• Identificació del maquinari i el 
programari necessaris per portar a 
terme una connexió a Internet. 

• Utilització de com a mínim un dels 
navegadors per cercar informació a 
la web. 

• Creació d’una bústia de correu web. 
• Utilització d’un programa client de 

correu electrònic per enviar i rebre 
missatges i documents. 
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A
C

T
IT

U
D
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A

S
  

A1. Tenir cura en la utilització dels 
diferents equips informàtics. 
 
A2. Tenir una actitud crítica davant les 
possibilitats d’ús dels equips informàtics. 

 

 
A1. Tenir cura en la utilització dels diferents 
equips informàtics. 
 
A2. Tenir interès en conèixer les possibilitats 
dels equips informàtics. 

 
 

4.6.3. Criteris d’avaluació 
 
 

Criteris d’avaluació 1r d’ESO Criteris d’avaluació alumne dictamen 
escolarització 

 
CA1. El processador de textos: 

• Crear i modificar un text amb un 
format determinat. 

• Inserir imatges, taules, 
encapçalaments i peus de pàgina en 
un text. 

• Dissenyar maquetes pròpies. 
 
CA2. Internet: 

• Saber cercar informació a Internet per 
a la realització d’un treball determinat. 

• Crear una bústia de correu web per 
enviar i rebre missatges i fitxers 
adjunts. 

 

 
CA1. El processador de textos: 

• Crear i modificar un text amb un 
format determinat. 

• Inserir imatges i taules. 
• Dissenyar maquetes pròpies. 

 
 
 
CA2. Internet: 

• Saber cercar informació a Internet per 
a la realització d’un treball determinat. 

• Crear una bústia de correu web per 
enviar i rebre missatges. 

 
CA3. Saber treballar amb l’ordinador fent-ne 
un bon ús. Així com tenir una llibreta amb els 
apunts de classe i estar atent a les 
explicacions. 

 
 
 

4.6.4. Competències bàsiques 
 
En aquesta unitat didàctica es tractaran les següents competències bàsiques: 
 

• Competència comunicativa: lingüística i audiovisual : 
o Entendre i saber resumir informació trobada. 
o Domini d’algunes de les eines ofimàtiques per tal de poder realitzar els treballs 

escolars (petits informes, descripció senzilla d’un procés o objecte, cobertes de 
treballs, etc.). 

o Lectura d’algunes aspectes bàsics del món d’Internet. 
 

• Competència artística i cultural: 
o Ús de recursos d’expressió escrita i gràfica utilitzant programari de tractament 

de textos, integrant en els documents elaborats alguna autoforma, text de color 
a escollir, WordPad, etc. 
 

• Competència en el tractament de la informació i com petència digital: 
o Saber cercar informació en CD’s i a Internet.  
o Mostrar interès i resoldre totes les activitats plantejades en aquesta unitat 

didàctica on es tracten diferents eines TIC. 
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• Competència matemàtica: 
o Utilització simple del full de càlcul Excel, on s’hi inclourà algun tipus de fórmula. 

 
• Competència d’aprendre a aprendre: 

o Habilitat per a trobar informació a Internet amb un cercador conegut i senzill, i 
després incloure-la en el seu coneixement. 

o Utilitzar l’ordinador com a eina de treball, la qual cosa li permetrà obtenir 
informació (possiblement facilitada) i ampliar els coneixements. 

 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal: 

o Buscar informació en línea (direccions i espais facilitats pel professor). 
o Portar a terme els treballs a realitzar amb serenitat i ordre (tot i que se li 

facilitaran les activitats d’una en una). 
 

• Competència social i ciutadana: 
o Utilització adequada d’Internet i de la web 2.0. 

 
 
 

4.7. UD4: Dibuix tècnic 
 
A les taules de continuació es poden observar els objectius, continguts i criteris d’avaluació de 
la unitat didàctica 4 previstos per a l’anualitat 2011-2012, i els objectius, continguts i criteris 
d’avaluació adaptats a l’alumne amb dictamen d’escolarització proposats per a l’anualitat 2012-
2013. 
 

4.7.1. Objectius 
 

Objectius 1r d’ESO Objectius alumne dictamen escola rització 

 
O1. Ser capaç de dibuixar formes 
geomètriques elementals. 
 
O2. Conèixer i utilitzar amb correcció els 
estris de dibuix necessaris per poder fer 
dibuixos en paper. 
 
O3. Representar a escala i calcular escales 
de dibuix. Representació de dibuixos a escala 
reduïda, natural i ampliada. 
 
O4. Dibuixar un croquis correctament segons 
els passos explicats. 
 
O5. Representar amb estris de dibuix i a 
escala, l’alçat, la planta i el perfil d’objectes 
senzills. 
 
O6. Identificar els diferents tipus de 
perspectives. 
 
O7. Conèixer i utilitzar les normes elementals 
d’acotament de dibuixos i plànols. 
 

 
O1. Ser capaç de dibuixar formes 
geomètriques senzilles. 
 
O2. Conèixer i utilitzar amb correcció els 
estris de dibuix necessaris per poder fer 
dibuixos senzills en paper. 
 
O3. Conèixer el significat d’una escala 
d’ampliació i de reducció. 
 
 
O4. Dibuixar a mà alçada un croquis senzill 
segons els passos explicats. 
 
O5. Distingir l’alçat, la planta i el perfil 
d’objectes senzills (en paper i a l’ordinador). 
Representar les vistes a l’ordinador. 
 
O6. Identificar els diferents tipus de 
perspectives (isomètrica i cavallera). 
 
O7. Fer dibuixos amb perspectiva a través de 
l’ordinador (isomètrica i cavallera).  
 
O8. Tenir un bon comportament a classe i 
prendre apunts a la llibreta de forma 
ordenada. 
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4.7.2. Continguts 

 
 

Continguts 1r d’ESO Continguts alumne dictamen 
escolarització 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
LS

 

 
C1. El paper. 
 
C2. Llapis i portamines. 
 
C3. La goma d’esborrar. 
 
C4. El regle. 
 
C5. Escaire i cartabó. 
 
C6. El transportador d’angles. 
 
C7. El compàs. 
 
C8. Representació a mà alçada. Esbós i 
croquis. 
 
C9. Representació amb els estris de dibuix. 
 
C10. Vistes. 
 
C11. La perspectiva (isomètrica, cavallera i 
cònica). 
 
C12. L’escala. Càlcul d’escales. 
 
C13. Acotament. 

 

 
C1. El paper. 
 
C2. Llapis i portamines. 
 
C3. La goma d’esborrar. 
 
C4. El regle. 
 
C5. Escaire i cartabó. 
 
C6. El transportador d’angles. 
 
C7. El compàs. 
 
C8. Representació a mà alçada. Esbós i 
croquis. 
 
C9. Representació amb els estris de dibuix. 
 
C10. Vistes. 
 
C11. La perspectiva (isomètrica i cavallera). 
 
 
C12. L’escala. Reducció i ampliació. 
 
 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

A
LS

 

 
P1. Dibuixar un croquis correctament. 
 
P2. Representació de les vistes d’objectes 
senzills a mà alçada. 
 
P3. Representació de les vistes d’objectes 
senzills amb estris de dibuix i a escala. 
 
P4. Identificació dels materials i estris 
necessaris. 
 
P5. Identificació de les vistes d’objectes 
senzills amb l’ajuda de les eines TIC. 
 
P6. Representació d’objectes amb les 
diferents perspectives.  
 
P7. Ús de les normes elementals 
d’acotament. 

 

 
P1. Dibuixar un croquis correctament. 
 
P2. Representació de les vistes d’objectes 
senzills a mà alçada. 
 
P3. Representacions senzilles amb estris de 
dibuix. 
 
P4. Identificació dels materials i estris 
necessaris. 
 
P5. Identificació de les vistes d’objectes 
senzills amb l’ajuda de les eines TIC. 
 
P6. Representació d’objectes amb 
perspectiva isomètrica i cavallera. 
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D
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A1. Tenir cura de les diferents eines de 
dibuix. 
 
A2. Treballar de forma ordenada i neta, 
utilitzant les eines de dibuix necessàries en 
cada cas. 
 

 
A1. Tenir cura de les diferents eines de 
dibuix. 
 
A2. Treballar de forma ordenada i neta, 
utilitzant les eines de dibuix necessàries en 
cada cas (se li pot indicar quines són 
aquestes eines a utilitzar). 
 
A3. Comportar-se a classe de forma 
correcta, respectant els seus companys. I 
prendre apunts a la llibreta de forma 
ordenada. 
 

 
 

4.7.3. Criteris d’avaluació 
 

Criteris d’avaluació 1r d’ESO Criteris d’avaluació alumne dictamen 
escolarització 

 
CA1. Definir i explorar les característiques 
dels materials i estris de dibuix. 
 
 
CA2. Ser capaç de dibuixar formes 
geomètriques elementals. 
 
CA3. Representar les vistes (alçat, planta i 
perfil) d’un objecte amb els estris de dibuix i 
amb l’ordinador, considerant la seva 
col·locació i la correspondència entre les 
mides. 
 
CA4. Representar les vistes d’objectes 
senzills a escala i acotar-los de forma 
correcta (seguint les normes elementals 
d’acotament de dibuixos i plànols). 
 
CA5. Representar a mà alçada la forma i les 
dimensions d’un objecte senzill en 
perspectiva, de manera que el resultat sigui 
proporcionat i intel·ligible. 
 

 
CA1. Definir i explorar les característiques 
dels materials i estris de dibuix. Així com 
utilitzar-los correctament.  
 
CA2. Ser capaç de dibuixar formes 
geomètriques senzilles.  
 
CA3. Conèixer i representar les vistes d’un 
objecte senzill a mà alçada i amb l’ordinador, 
considerant la seva col·locació.  
 
 
 
CA4. Ser capaç de distingir els tipus d’escala 
(reducció i ampliació).  
 
 
 
CA5. Representar a mà alçada la forma i les 
dimensions d’un objecte senzill.  
 
 
CA6. Conèixer els diferents tipus de 
perspectiva i representar a l’ordinador 
dibuixos amb perspectiva (isomètrica i 
cavallera).  
 
CA7. Tenir un bon comportament a classe i 
saber prendre apunts de forma ordenada.  
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4.7.4. Competències bàsiques 
 
En aquesta unitat didàctica es tractaran les següents competències bàsiques: 
 

• Competència comunicativa: lingüística i audiovisual : 
o Adquisició d’algun vocabulari tècnic relacionat amb el sistema de representació 

gràfica (perspectiva, escala, etc.). Familiaritzar-se amb aquest vocabulari, i tot i 
no utilitzar-lo, saber què és i què significa. 
 

• Competència artística i cultural: 
o Estudi dels diferents sistemes de representació gràfica. 
o Interpretació i representació d’objectes: realització d’esbossos, vistes a mà 

alçada, etc., utilitzant la normativa i els procediments establerts en els 
objectius. 
 

• Competència en el tractament de la informació i com petència digital: 
o Interpretació i resolució d’activitats a través de l’ordinador (vistes); així com 

l’enviament d’aquestes a través de la plataforma Moodle. 
 

• Competència matemàtica: 
o Habilitat per comprendre i interpretar les escales. No la seva utilització. 
o Principis de formes geomètriques elementals. 

 
• Competència d’aprendre a aprendre: 

o Desenvolupament de destreses en l’ús dels estris de dibuix per fer 
representacions de formes geomètriques senzilles. 

o Establiment d’un ordre en els processos de representació (si cal amb l’ajuda de 
la vetlladora però amb progressió de la part d’autonomia). 

o Desenvolupament de destreses a l’hora de dibuixar vistes i dissenys a mà 
alçada. 

 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal: 

o Aplicació dels coneixements per poder dissenyar esbossos, representar vistes 
a mà alçada, etc. 
 

• Competència social i ciutadana: 
o Interpretar i representar a mà alçada algun objecte real en entorns 

bidimensionals. 
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4.8. UD5: L’aula de tecnologia. Eines i mesures 
 
A les taules de continuació es poden observar els objectius, continguts i criteris d’avaluació de 
la unitat didàctica 5 previstos per a l’anualitat 2011-2012, i els objectius, continguts i criteris 
d’avaluació adaptats a l’alumne amb dictamen d’escolarització proposats per a l’anualitat 2012-
2013. 
 

4.8.1. Objectius 
 

Objectius 1r d’ESO Objectius alumne dictamen escola rització 

 
O1. Prendre correctament les mides d’un 
objecte amb l’instrument adequat. 
 
 
O2. Conèixer la sensibilitat dels diferents 
instruments de mesura. 
 
O3. Identificar les diferents eines de l’aula de 
tecnologia. 
 
O4. Conèixer el funcionament de les eines de 
l’aula de tecnologia. 
 
O5. Ser capaç de triar l’eina més adequada a 
la tasca que volem realitzar.  
 
O6. Construcció d’un objecte utilitzant 
algunes de les eines estudiades. 
 

 
O1. Prendre correctament les mides d’un 
objecte amb l’instrument adequat (no inclou el 
peu de rei). 
 
O2. Conèixer els diferents instruments de 
mesura. 
 
O3. Identificar les eines de l’aula de 
tecnologia. 
 
O4. Conèixer el funcionament i la família 
d’algunes de les eines de l’aula de tecnologia. 
 
O5. Ser capaç de triar la categoria d’eina més 
adequada a la tasca que volem realitzar. 
 
O6. Prendre apunts a la llibreta de forma 
ordenada i entenedora; així com tenir un 
comportament adequat a l’aula i al taller, tot 
respectant les normes de seguretat i ús del 
material. 
 
O7. Construcció d’un objecte senzill tot 
utilitzant algunes de les eines estudiades 
(amb l’ajuda de la vetlladora). 
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4.8.2. Continguts 
 
 

Continguts 1r d’ESO Continguts alumne dictamen 
escolarització 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
LS

 

 
C1. L’aula de tecnologia. 
 
C2. Les eines. 
 
C3. Normes d’ús, conservació i seguretat. 
Elements de protecció. 
 
C4. Les operacions bàsiques: 

• Marcar 
• Tallar: 

o El cúter 
o Les tisores 
o Les alicates de tall 
o Les serres 

• Desbastar, ajustar i polir: 
o Les llimes 
o Les raspes 
o El paper de vidre 
o La tela esmeriladora  

• Mesurar i verificar: 
o La cinta mètrica 
o L’escaire 
o El peu de rei 

• Foradar: 
o La barrina 
o El trepant 

• Subjectar: 
o El cargol de banc 
o El serjant 
o Les alicates  

• Muntar i desmuntar: 
o El tornavís 
o Les diferents claus 
o El martell 

 

 
C1. L’aula de tecnologia. 
 
C2. Les eines. 
 
C3. Normes d’ús, conservació i seguretat. 
Elements de protecció. 
 
C4. Les operacions bàsiques: 

• Marcar 
• Tallar: 

o El cúter 
o Les tisores 
o Les alicates de tall 
o Les serres 

• Desbastar, ajustar i polir: 
o Les llimes 
o Les raspes 
o El paper de vidre 
o La tela esmeriladora  

• Mesurar i verificar: 
o La cinta mètrica 
o L’escaire 
o El peu de rei 

• Foradar: 
o La barrina 
o El trepant 

• Subjectar: 
o El cargol de banc 
o El serjant 
o Les alicates  

• Muntar i desmuntar: 
o El tornavís 
o Les diferents claus 
o El martell 

 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

A
LS

 

P1. Utilització de regles, metres, cintes 
mètriques i peus de rei en l’obtenció de les 
mides d’un objecte. 
 
 
P2. Classificació de les diferents eines 
segons la tasca per a la qual s’utilitzen, i 
segons el tipus de material que vulguem 
treballar. 
 
P3. Utilització de les diferents eines 
manuals i màquines eina en diverses 
realitzacions. 

 

P1. Utilització de regles, metres i cintes 
mètriques per a l’obtenció de les mides d’un 
objecte. 
 
 
P2. Classificació de les diferents eines 
segons la tasca per a la qual s’utilitzen. 
 
 
 
P3. Utilització (amb l’ajuda de la vetlladora o 
d’una persona de suport) de les diferents 
eines manuals i màquines eina en diverses 
realitzacions. 
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A
C

T
IT

U
D

IN
A

LS
 

 
A1. Tenir, davant de qualsevol objecte físic, 
una actitud de curiositat. 
 
A2. Correcció en la utilització dels estris, 
eines, màquines eina i diferents fustes amb 
què es fan les construccions, així com amb 
els elements o materials emprats en les 
unions. 
 
 
A3. Mantenir l’ordre en la realització de les 
diverses construccions a l’aula de 
tecnologia. 
 

 
A1. Tenir, davant de qualsevol objecte físic, 
una actitud de curiositat. 
 
A2. Correcció i atendre a les explicacions i 
ajudes de la vetlladora en la utilització dels 
estris, eines, màquines eina i diferents fustes 
amb què es fan les construccions, així com 
amb els elements o materials emprats en les 
unions. 
 
A3. Mantenir l’ordre que li marqui la 
vetlladora en la realització de les diverses 
construccions a l’aula de tecnologia. 
 
A4. Estar atent a classe i respectar quan la 
professora o professor està explicant. 
 

 
 

4.8.3. Criteris d’avaluació 
 

Criteris d’avaluació 1r d’ESO Criteris d’avaluació alumne dictamen 
escolarització 

 
CA1. Aplicar correctament les tècniques 
manuals en la construcció d’objectes senzills, 
tenint en compte les normes de seguretat en 
el treball. 
 
CA2. Identificar les diferents eines de taller, i 
conèixer les seves funcions. 
 
 
CA3. Treballar al taller en ordre i seguint les 
normes de seguretat. 
 
CA4. Utilitzar els diferents instruments de 
mesura segons cada necessitat, i fer una 
lectura correcta de la mesura obtinguda. 
 

 
CA1. Aplicar correctament les tècniques 
manuals en la construcció d’objectes senzills 
(amb una persona de suport), tenint en 
compte les normes de seguretat en el treball.  
 
CA2. Identificar les diferents eines de taller, i 
conèixer les funcions d’algunes d’elles.  
 
 
CA3. Treballar en ordre i de forma adequada 
a classe i treballar al taller en ordre i seguint 
les normes de seguretat.  
 
CA4. Tenir idea del tipus d’instrument segons 
cada necessitat.  
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4.8.4. Competències bàsiques 
 
En aquesta unitat didàctica es tractaran les següents competències bàsiques: 
 

• Competència comunicativa: lingüística i audiovisual : 
o Realització dels apunts de classe d’una forma ordenada i entenedora, 

organitzant-se si és possible amb quadres o esquemes. 
 

• Competència artística i cultural: 
o Amb l’ajuda de la vetlladora, organitzar la llibreta per tal de posar les imatges 

de les eines (fotocopia del professor) i la seva descripció o nom al costat. 
Utilització de tisores i cola.  

o Creació de logotip per a posar en l’objecte construït a l’aula de tecnologia. 
 

• Competència en el tractament de la informació i com petència digital: 
o Treball amb eines TIC per a resoldre activitats de classe. 

 
• Competència matemàtica: 

o Coneixements de les unitats de mesura longitudinal, per tal de fer un ús 
correcte de la cinta mètrica, el regla i l’escaire. No se li demanarà saber 
mesurar amb el peu de rei. 
 

• Competència d’aprendre a aprendre: 
o Tot i tenir el suport de la vetlladora a l’hora de treballar amb les eines, ser 

rigorós en l’execució dels treballs a l’aula de tecnologia. 
o Participar activament en els projectes a l’aula de tecnologia (amb suport 

sempre). 
o Adquirir el compromís personal de fer els projectes el millor possible. 

 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal: 

o Ser capaç de construir objectes (amb l’ajuda de la vetlladora com a persona de 
suport) amb les eines de l’aula de tecnologia. 

o Planificar (amb suport) i portar a terme el projecte a desenvolupar. 
o Intentar trobar solucions viables als problemes que puguin aparèixer durant la 

realització dels treballs a l’aula de tecnologia. Primerament sol i si no pogués, 
amb l’ajuda de la vetlladora. 
 

• Competència social i ciutadana: 
o Conèixer les operacions que es fan amb algunes de les eines, i les normes de 

seguretat pròpies de cada una d’elles. 
o L’ús responsable de les eines, la cura del material, i la protecció de la salut 

individual i col·lectiva. 
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4.9. UD6: Els materials d’ús tècnic: La fusta 
 
A les taules de continuació es poden observar els objectius, continguts i criteris d’avaluació de 
la unitat didàctica 6 previstos per a l’anualitat 2011-2012, i els objectius, continguts i criteris 
d’avaluació adaptats a l’alumne amb dictamen d’escolarització proposats per a l’anualitat 2012-
2013. 
 

4.9.1. Objectius 
 

Objectius 1r d’ESO Objectius alumne dictamen escola rització 

 
O1. Classificar els materials segons el seu 
origen i definir, dins de cada grup dels 
anteriors, les propietats dels materials més 
importants. 
 
O2. Conèixer els processos d’obtenció i 
transformació de la fusta. 
 
O3. Identificar les fustes naturals i les fustes 
artificials d’ús habitual. 
 
O4. Identificar els diferents tipus d’unions en 
objectes de l’entorn immediat i saber-ne posar 
exemples reals. 
 
O5. Aplicar les tècniques manuals bàsiques 
de treball amb la fusta en la construcció 
d’objectes senzills. 
 
 
 
O6. Aplicar el procés de realització d’unions 
senzilles en la construcció d’objectes. 
 
 
O7. Saber aplicar i definir els conceptes de 
les 3R: reciclar, reduir i reutilitzar.  
 
O8. Utilitzar les màquines i eines fent-ne un 
ús correcte i seguint les normes de seguretat. 
 
O9. Descriure les propietats més importants 
de la fusta. 
 
 
O10. Conèixer les aplicacions més importants 
dels diferents tipus de fusta. 
 
O11. Conèixer i saber explicar la diferència 
entre reforestació i desforestació; així com 
saber explicar el procés d’elaboració del 
paper. 

 
O1. Classificar els materials segons el seu 
origen. 
 
 
 
O2. Conèixer els processos d’obtenció i 
transformació de la fusta. 
 
O3. Identificar les fustes naturals i les fustes 
artificials d’ús habitual. 
 
O4. Identificar els diferents tipus d’unions en 
objectes de fusta. 
 
 
O5. Aplicar les tècniques manuals bàsiques 
de treball amb la fusta en la construcció 
d’objectes senzills i utilitzar correctament les 
eines d’ús més habitual (amb l’ajuda d’una 
persona de suport). 
 
O6. Aplicar el procés de realització d’unions 
senzilles en la construcció d’objectes (amb 
l’ajuda d’una vetlladora). 
 
O7. Saber aplicar els conceptes de les 3R: 
reciclar, reduir i reutilitzar. 
 
O8. Utilitzar les màquines i eines fent-ne un 
ús correcte i seguint les normes de seguretat. 
 
O9. Tenir un bon comportament a classe i 
prendre apunts a la llibreta de forma 
ordenada. 
 
O10. Saber treballar en grup. 
 
 
O11. Conèixer la diferència entre reforestació 
i desforestació; així com les fases del procés 
d’elaboració del paper. 
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4.9.2. Continguts 
 

 
Continguts 1r d’ESO Continguts alumne dictamen 

escolarització 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
LS

 

 
C1. Classificació de les matèries primeres i 
classificació general dels materials. 
 
C2. Composició, propietats de la fusta i 
tipus d’arbres. 
 
C3. Procés d’obtenció i transformació de la 
fusta. 
 
C4. Tipus de fustes: 

• Fustes naturals d’ús habitual 
• Taulons artificials 

 
C5. Tècniques industrials aplicades a la 
fusta. 
 
C6. Unions: elements i tècniques. 
 
C7. Tècniques bàsiques en el treball amb la 
fusta: 

• Marcar i serrar 
• Llimada, raspallada i poliment 

 
C8. Normes de seguretat en el treball. 
 
C9. La reforestació i la desforestació. 
 
C10. Les 3 R i el procés d’elaboració del 
paper. 
 

 
C1. Classificació de les matèries primeres i 
classificació general dels materials. 
 
C2. Composició de la fusta i tipus d’arbres. 
 
 
C3. Procés d’obtenció i transformació de la 
fusta. 
 
C4. Tipus de fusta: 

• Fustes naturals d’ús habitual 
• Taulons artificials 

 
C5. Unions: elements i tècniques. 
 
C6. Normes de seguretat en el treball. 
 
C7. La reforestació i la desforestació. 
 
C8. Les 3 R i el procés d’elaboració del 
paper. 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

A
LS

 

 
P1. Identificació dels diferents tipus de 
fusta. 
 
P2. Realització de construccions senzilles, 
amb diferents tipus de fustes, en les quals 
es consideri la seqüència de les diferents 
operacions. 
 
 
P3. Utilització de les diferents eines 
manuals i màquines eina en diverses 
realitzacions. 
 
P4. Estudi dels esforços a què estan 
sotmesos diferents elements estructurals. 

 
P1. Identificació dels diferents tipus de fusta. 
 
 
P2. Realització, amb l’ajuda de la vetlladora 
o persona de suport, de construccions 
senzilles, amb diferents tipus de fustes, en 
les quals es consideri la seqüència de les 
diferents operacions. 
 
P3. Utilització de les diferents eines manuals 
i màquines eina en diverses realitzacions; 
amb l’ajuda de la vetlladora. 
 
P4. Utilització de les eines TIC per a la 
resolució d’activitats. 
 
P5. Resoldre amb certa autonomia les 
activitats proposades a classe. 
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A
C

T
IT

U
D

IN
A

LS
 

 
A1. Correcció en la utilització dels estris, 
eines, màquines eina i diferents fustes amb 
què es fan les construccions, així com amb 
els elements o materials emprats en les 
unions. 
 
 
A2. Mantenir l’ordre en la realització de les 
diverses construccions a l’aula de 
tecnologia. 
 
A3. Valorar la importància del reciclatge. 
 

 
A1. Atendre a les explicacions de la 
vetlladora o la persona de suport i correcció 
en la utilització dels estris, eines, màquines 
eina i diferents fustes amb què es fan les 
construccions, així com amb els elements o 
materials emprats en les unions. 
 
A2. Mantenir l’ordre que li marca la vetlladora 
en la realització de les diverses 
construccions a l’aula de tecnologia i a l’aula 
d’informàtica. 
 
A3. Valorar la importància del reciclatge. 
 
A4. Tenir un bon comportament a classe i 
realitzar les activitats proposades. 
 

 
 

4.9.3. Criteris d’avaluació 
 

Criteris d’avaluació 1r d’ESO Criteris d’avaluació alumne dictamen 
escolarització 

 
CA1. Identificar els diferents materials d’ús 
comú en els treballs pràctics. 
 
CA2. Donat un determinat material, esbrinar-
ne les propietats més importants. 
 
CA3. Treure conclusions sobre les 
experiències muntades. 
 
CA4. Aplicar correctament les tècniques 
manuals en la construcció d’objectes senzills, 
tenint en compte les normes de seguretat en 
el treball.  
 
CA5. Descriure les propietats de les fustes 
naturals i artificials d’ús comú. 
 
CA6. Identificar els diferents tipus de fustes 
naturals i artificials d’ús comú. 
 
CA7. Valorar la necessitat de l’aplicació de les 
3R: reciclar, reduir i reutilitzar. 

 
CA1. Identificar els diferents materials d’ús 
comú en els treballs pràctics.  
 
CA2. Identificar els diferents tipus d’unions en 
objectes de fusta.  
 
CA3. Aplicar correctament les tècniques 
manuals en la construcció d’objectes senzills, 
tenint en compte les normes de seguretat en 
el treball (amb l’ajuda d’una persona de 
suport).  
 
 
CA4. Conèixer els diferents processos 
d’obtenció i transformació de la fusta.  
 
CA5. Saber identificar els diferents tipus de 
fustes naturals i artificials d’ús comú.  
  
CA6. Valorar la necessitat de l’aplicació de les 
3R: reciclar, reduir i reutilitzar; així com 
conèixer els termes de reforestació i 
desforestació. 
 
CA7. Saber prendre apunts a la llibreta i 
comportar-se a classe de forma adequada i 
respectant els seus companys.  
 
CA8. Saber treballar amb grup en l’activitat de 
treball cooperatiu.  



25 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO  A UN 
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

 

 
4.9.4. Competències bàsiques 

 
En aquesta unitat didàctica es tractaran les següents competències bàsiques: 
 

• Competència comunicativa: lingüística i audiovisual : 
o Adquirir coneixements d’alguns tecnicismes lingüístics en l’entorn de la fusta. 
o Redactar alguna definició senzilla. 

 
• Competència en el tractament de la informació i com petència digital: 

o Resolució d’activitats JClic, les quals comportaran el treball a través de 
l’ordinador, així com entrar a la plataforma Moodle. 
 

• Competència d’aprendre a aprendre: 
o Tot i tenir el suport de la vetlladora a l’hora de treballar amb les eines i amb la 

fusta, ser rigorós en l’execució dels treballs a l’aula de tecnologia. 
 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal: 
o Coneixement de l’ús i utilització responsable d’eines i màquines (treballant 

sempre amb alguna persona de suport). 
o Prevenir els riscos de màquines i eines, a partir del coneixement. 
o Construcció (amb l’ajuda de la vetlladora) d’un objecte de fusta. 

 
• Competència i interacció amb el món físic: 

o Classificació de l’origen de les primeres matèries, així com saber distingir entre 
producte, primera matèria o material. 

o Identificar els diferents tipus de fusta. 
o Conscienciació de l’ús i necessitat del reciclatge. 

 
• Competència social i ciutadana: 

o Entendre el concepte de reforestació. 
o Entendre el concepte de desforestació. 

 
 

 
4.10. Metodologia a l’aula 

 
Tal i com diu l’informe de l’EAP, aquest alumne necessita, entre d’altres aspectes, la continuïtat 
d’un auxiliar d’educació especial a jornada complerta i un pla individualitzat a totes les àrees. 
  
Tal i com es comenta a l’apartat 4.3, la manca de personal de suport en el centre provoca que 
aquest alumne no pugui tenir les necessitats que requereix l’informe de l’EAP, ja que el 
departament d’ensenyament només ha cedit una vetlladora al centre, per un total de 37,5 hores 
setmanals, cosa que provoca que aquesta persona de suport hagi d’atendre a diferents 
alumnes i que per tant, no pot estar al 100% amb l’alumne en qüestió.  
 
És per això que s’ha programant el currículum adaptat tenint en compte que l’alumne estarà 
amb el grup classe i sense la vetlladora a les aules ordinàries, però sí disposarà de la persona 
de suport quan s’hagi de treballar a l’aula de tecnologia. 
 
Per a poder atendre l’alumne amb dictamen dins el grup classe, s’ha dividit la sessió a l’aula 
ordinària en dues parts: 
 

• Una primera part on l’alumne amb dictamen d’escolarització seguirà la teoria de classe 
igual que la resta d’alumnes, prenent apunts a la llibreta (intentant que aquests tinguin 
el màxim d’ordre possible). Si pogués haver-hi la vetlladora al seu costat, li seria més 
fàcil seguir un esquema i una planificació correcta. 
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• Una segona part on l’alumne amb necessitats educatives especials realitzarà unes 
activitats a classe. Cada dia se n’hi repartirà una de diferent i aquestes seran diferents 
que la resta de grup; pensades i proposades per a ell. 

 
 

4.11. Activitats 
 
Per tal de poder adaptar el currículum d’aquest alumne, i tenint en compte que la vetlladora no 
està el 100% de la jornada amb l’alumne, s’han adaptat activitats a l’aula perquè pugui 
realitzar-les de forma independent, només amb la presència del professor de tecnologia i  
sense comptar amb la persona de suport. 
 
Ara bé, a les hores de l’aula de tecnologia, la vetlladora hauria d’estar sempre al costat 
d’aquest alumne, per ajudar-lo a planificar i desenvolupar l’activitat, tenint cura de les normes 
de seguretat i fent un bon ús de les eines i màquines. 
 
Per tant, s’ha fet la programació tenint en compte aquests dos requisits: 
 

• No es comptarà amb el suport d’una vetlladora a l’aula ordinària (2 hores per setmana). 
• Es comptarà amb el suport d’una vetlladora a l’aula de tecnologia (1 hora per setmana). 

 
En el cas que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya cedís una nova 
plaça per una altra vetlladora al centre, aquesta podria estar permanentment al costat de 
l’alumne amb dictamen d’escolarització, reforçant el seu aprenentatge; i fins i tot es podria 
modificar lleugerament la present programació anual, ja que se’l podria atendre més 
satisfactòriament.  
 
 

4.11.1. UD1: Tecnologia i procés tecnològic 
 
Aquesta unitat didàctica es desenvoluparà en 6 sessions (4 a l’aula ordinària i 2 a l’aula de 
tecnologia). Es planteja una activitat adaptada per cada hora de classe. 
 
Les activitats plantejades per a la unitat didàctica 1, les quals es desenvoluparan a la segona 
part de les sessions, són les següents: 
 

• Activitat 1: És una activitat consistent en dos exercicis on l’alumne haurà de decidir si 
uns objectes i professions són de procés industrial o procés artesanal; així com posar 
les diferències entre els dos processos. 

 
• Activitat 2:  També és una activitat formada per dos exercicis; un primer on l’alumne 

haurà de relacionar el nom de cada fase del procés tecnològic amb la seva definició; i 
un segon on l’alumne haurà d’escollir en quina fase del procés tecnològic es fan 
algunes operacions. 

 
• Activitat 3:  Una primera activitat on l’alumne haurà d’ordenar les fases del procés 

tecnològic; i un segon exercici on haurà de decidir si són certes o falses unes 
definicions senzilles de tecnologia i procés tecnològic. 

 
• Activitat 4: Reforçament del concepte del procés tecnològic.  

 
Es tracta d’activitats relativament senzilles, les quals es podran portar a terme amb la 
temporització prevista (mitja sessió aproximadament). 
 
Pràctica a l’aula de tecnologia: 
Es tracta que durant un hora de taller, l’alumne expliqui de forma detallada els passos que 
seguiria per a la construcció d’un avió de paper i que posteriorment, tot seguint els passos 
anteriorment detallats, el construeixi. A part, també haurà d’explicar-ne el seu funcionament. 
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L’altra hora de taller serà una activitat similar, on l’alumne haurà d’explicar els passo que 
seguiria per a la construcció d’un objecte de paper i aleshores construir-lo i explicar-ne el 
funcionament. En aquest cas l’alumne haurà de fer servir la creativitat. És una activitat una 
mica complicada per a ell, però la persona de suport (vetlladora) li podrà facilitar idees. 
 
Examen de la unitat didàctica: 
No es contempla examen per a aquesta unitat didàctica. S’avaluarà a partir de les activitats 
d’aula.  
 
 

4.11.2. UD2: Sistema informàtic 
 
En aquesta unitat didàctica es plantegen activitats per a l’adaptació curricular a la unitat 
didàctica 2, el sistema informàtic. Aquesta unitat didàctica es desenvoluparà en 9 sessions, 
totes elles a l’aula d’informàtica. 
 
Les activitats que es plantegen són les següents: 
 

• Activitat 1:  Es tracta d’una activitat de relacionar diferents imatges de perifèrics 
d’entrada amb el seu nom corresponent. 

 
• Activitat 2:  És un exercici similar a l’anterior però referent als perifèrics de sortida. 

 
• Activitat 3:  Com a activitat resum de les dues anteriors, es proposen varis objectes (el 

nom) i l’alumne haurà de classificar-los en dues columnes; segons si són perifèrics 
d’entrada o de sortida. 

 
• Activitat 4:  Activitat on l’alumne treballarà la competència bàsica comunicativa 

lingüística i audiovisual. 
 

• Activitats on-line que l’alumne trobarà al Moodle :  
 

o Sistema Operatiu 1:  Es tracta d’una activitat de lectura, on caldrà que la 
vetlladora estigui al seu costat durant tota la sessió per tal que l’alumne estigui 
atent tota la sessió. 

 
o Sistema Operatiu 2:  Activitat disponible al Moodle sobre la creació de 

carpetes; així com comprimir-les. També és una activitat a desenvolupar 
juntament amb la vetlladora degut a la seva complicació.  

 
o Qüestionari al Moodle:  Es tracta d’un qüestionari per repassar abans de 

l’examen. 
 
En aquesta unitat didàctica no s’anirà a l’aula de tecnologia. Tal i com s’ha comentat, totes les 
sessions es duran a terme a l’aula d’informàtica. 
 
Examen de la unitat didàctica: 
L’examen de la unitat didàctica no s’ha contemplat en aquesta programació. Es deixarà a 
càrrec del professor de tecnologia, el qual intentarà que es tractin el màxim de continguts 
possibles i que sigui apte a les habilitats i coneixements de l’alumne amb dictamen 
d’escolarització. 
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4.11.3. Activitats UD3: Informàtica 
 

Totes les sessions d’aquesta unitat didàctica (18) es portaran a terme a l’aula d’informàtica; tant 
si es tracta de tot el grup classe com del grup dividit. 
 
Les activitats adaptades plantejades per a l’adaptació curricular per aquesta unitat són: 
 
Processador de textos: 
 

• Activitat 1:  Activitat en la qual es treballarà l’eina “copiar” i l’eina “enganxar”, així com 
també l’alineació d’un text. 

 
• Activitat 2:  En aquesta activitat es treballa sobre el format d’un text: canvis de tipus de 

lletra, color, negreta, cursiva i subratllat, alineació i mida de lletra. Tot això es treballarà 
sobre un text. 

 
• Activitat 3:  En aquesta activitat, igual que en l’anterior, es donarà format a un text i a 

uns paràgrafs. Es treballarà sobre el tipus i la mida de la lletra, negreta, cursiva i 
subratllat, color de la lletra i l’alineació del text. 

 
• Activitat 4:  Consisteix en dos exercicis. Un primer de creació d’una taula amb el 

programa Word i l’altre de modificació d’una taula per deixar-la amb un format igual a 
una altra taula d’exemple. 

 
• Activitat 5:  És una activitat igual a la resta de curs i es tracta de fer sangries a uns 

textos utilitzant les icones de desplaçament. 
 

• Activitat 6:  Activitat on es treballa amb la barra d’eines de dibuix del Word.  
 
 
Internet: Totes les sessions seran on-line. L’alumne les trobarà a la plataforma Moodle. No es 
passarà cap fitxa en format paper: 
 

• Activitat prèvies:  Lectura dels dos textos “Què és el correu electrònic?” i “Com enviar 
un correu electrònic correctament”. Aquesta activitat és comuna per a tots. 

 
• Activitat 1:  Creació d’un compte de correu electrònic. Aquesta activitat és molt similar 

a la resta de la classe, simplement que se li ha explicat l’enunciat d’una forma més 
entenedora i explicant pas a pas. Trobarà l’activitat al Moodle: “Correu Gmail”. 

 
• Activitat 2:  Modificació del “tema” del Gmail. Això és la modificació del format del fons 

de pantalla. Igual que l’activitat 1, és molt similar a l’activitat que es planteja a la resta 
de la classe, però en aquest cas té tots els passos detallats de com portar-la a terme. 
Nom de l’activitat al Moodle: “Temes al Gmail”. 

 
• Activitat 3 i 4: Activitats en les quals l’alumne haurà d’adjuntar un fitxer al Gmail i 

enviar-lo al correu electrònic del professor. Nom de l’activitat al Moodle: “Adjuntar un 
fitxer al Gmail I” i “Adjuntar un fitxer al Gmail II”. 

 
• Activitat 5: És un exercici on l’alumne haurà d’enviar un correu electrònic al professor 

tot modificant el seu propi text (color, mida de lletra, etc.). Nom de l’activiat: “Correu 
electrònic Gmail”. 

 
• Activitat 6:  En aquesta activitat l’alumne haurà de posar la resposta automàtica al 

Gmail. El nom de l’activitat al Moodle serà: “Resposta automàtica al Gmail”. 
 

• Activitat 7:  Es tracta d’una activitat d’adjuntar la signatura al Gmail. Trobarà aquesta 
activitat al Moodle amb el nom de “Signatura al Gmail”. 
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Segons s’ha pogut comprovar a l’anualitat 2011-2012, a l’alumne li ha estat dificultosa tota la 
unitat didàctica d’informàtica. En la mesura que sigui possible, la vetlladora hauria d’estar al 
seu costat ajudant-lo amb les activitats, ja que li suposen molt esforç i la persona de suport li 
ajudaria a concentrar-se i seguir millor les activitats. 
 
Examen de la unitat didàctica: 
Tampoc s’adjunta l’examen d’informàtica, el qual dependrà de les activitats plantejades que 
l’alumne hagi estat capaç de realitzar. Quedarà pendent pel professor de tecnologia del pròxim 
curs escolar.  
 

 
 

4.11.4. Activitats UD4: Dibuix tècnic 
 
Es dedica un total de 27 hores a la unitat didàctica de dibuix tècnic, 15 de les quals es 
desenvoluparan a l’aula ordinària, 7 a l’aula de tecnologia, i les altres 5 a l’aula d’informàtica. 
 
Algunes de les classes es portaran a terme a l’aula ordinària, altres a l’aula de tecnologia i 
algunes d’elles a l’aula d’informàtica (per poder realitzar les activitats on-line). 
 
Les activitats plantejades per a l’adaptació curricular a la unitat didàctica 4 seran les següents: 
 

• Activitat 1:  Aquesta activitat consisteix en la realització de dos esbossos amb pauta. Hi 
ha una imatge de mostra i a la imatge on s’ha de fer l’esbós ja hi ha unes pautes 
establertes a seguir.  

 
• Activitat 2:  És una activitat igual que l’anterior, consistent en la realització de dos 

esbossos amb pauta. 
 

• Activitat 3:  Es pretén que l’alumne utilitzi el compàs de forma correcte i interpreti el 
significat de radi (amb explicació prèvia). 

 
• Activitat 4:  És un exercici similar a l’anterior però sense la definició prèvia de radi, 

entenent que si ho fa correctament voldrà dir que ha entès el concepte. 
 

• Activitat 5:  També es tracta d’una activitat de dibuix d’una circumferència amb el 
compàs, però en aquest cas se li donarà la dada de diàmetre. L’exercici li explica com 
fer la circumferència a partir d’aquesta dada. 

 
• Activitat 6:  És una activitat igual que l’anterior però en aquest cas no se li explica com 

calcular el radi a partir del diàmetre, entenent que si es resol de forma correcte haurà 
assimilat el concepte. 

 
• Activitat 7:  En aquest exercici l’alumne utilitzarà els estris de dibuix (escaire i cartabó) 

per a fer paral·leles.  
 

• Activitat 8:  Consisteix en una activitat de dibuix de vistes (alçat, planta i perfil) a mà 
alçada.  

 
• Activitat 9:  També és una activitat de dibuix de vistes a mà alçada. 

 
• Activitat 10:  Activitat igual que la 5. 

 
• Activitat 11:  Exercici de dibuix de vistes a mà alçada a partir d’una peça real que 

facilitarà el professor. Serà una peça relativament senzilla. 
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• Activitat 12:  És un exercici igual que l’anterior, en el qual l’alumne haurà de dibuixar a 
mà alçada l’alçat, la vista i el perfil d’una peça real. 

 
• Activitat 13:  Aquesta activitat consisteix en dibuixar a mà alçada i amb perspectiva 

isomètrica una taula, partint d’un dibuix pautat, el qual podrà anar seguint per a guiar-
se. L’alumne haurà d’utilitzar l’escaire i el cartabó per a fer els eixos. 

 
• Activitat 14:  Exercici on es donen les vistes (alçat, planta i perfil) pautades i l’alumne 

haurà de dibuixar la peça a mà alçada i amb perspectiva isomètrica. 
 

• Activitat 15:  En aquesta activitat es treballarà la perspectiva cavallera a mà alçada, 
utilitzant l’escaire i el cartabó només per a fer els eixos. 

 
• Activitats on-line:  Es tracta de varies activitats que es desenvoluparan a l’aula 

d’informàtica. Aquestes estaran penjades a la plataforma Moodle i són activitats 
facilitaves per l’aplicació on-line tecno 12-18 i activitats “qüestionari” de la mateixa 
plataforma Moodle. Entre totes aquestes activitats, l’alumne trobarà diferents models: 

o Interpretació de vistes. 
o Interpretacions senzilles d’escales (reducció i ampliació). 
o Exercicis de perspectiva isomètrica senzills. 

 
Tant a l’aula ordinària, com a l’aula de tecnologia, es faran làmines. Per tant, no hi haurà cap 
sessió de construcció d’objecte, ja que la unitat didàctica no ho contempla. 
 
Examen de la unitat didàctica: 
L’examen de la unitat didàctica, igual que en les unitats didàctiques anteriors, anirà a càrrec del 
professor de tecnologia del proper curs. 
 
 
 

4.11.5. Activitats UD5: L’aula de tecnologia. Eines  i mesures 
 
Aquesta unitat didàctica es desenvoluparà en 18 sessions.  
 
Les activitats plantejades per a l’adaptació curricular d’aquesta unitat són:  
 

• Activitat 1:  Es tracta d’una activitat per aprendre algunes de les eines de mesurar, 
marcar i traçar. Primerament l’alumne haurà de fer un repàs a les eines (en l’exercici hi 
apareix el dibuix de l’eina i una explicació senzilla de la seva utilització) i posteriorment 
haurà de respondre un qüestionari de 3 preguntes, per saber si ha entès el concepte.  

 
• Activitat 2:  Activitat similar a l’anterior on l’alumne farà una primera lectura visual i amb 

definicions molt simples de les eines de tall, i posteriorment contestarà un petit 
qüestionari relacionat. 

 
• Activitat 3:  Igual que les activitats 1 i 2, l’alumne contestarà un petit qüestionari sobre 

les eines de percussió, havent realitzat prèviament, un petit repàs a aquesta família 
d’eines (tot ja s’inclou dins la mateixa activitat). 

 
• Activitat 4:  Activitat igual a les tres anteriors però referint-se a les eines de desbastar i 

polir. 
 

• Activitat 5:  Aquesta activitat també és similar a les anteriors però referint-se a les eines 
de perforació. 

 
• Activitat 6:  Activitat igual a les anteriors però sobre les eines de subjecció. 

 
• Activitat 7:  Activitat igual a les anteriors però sobre les eines de cargolar. 
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• Activitats on-line: Dues sessions a l’aula d’informàtica on l’alumne farà els testos de la 

web tecno 12-18, de repàs de totes les eines vistes.  
 

• Activitat 8:  Exercici en format paper d’escriure el nom de diferents eines. Serà una 
activitat de repàs per veure fins a quin punt ha entès els conceptes. 

 
• Activitat 9:  En aquesta activitat l’alumne haurà de relacionar algunes eines amb la 

seva funció. 
 

• Activitat 10:  És una activitat que es portarà a terme a l’aula de tecnologia. Juntament 
amb la vetlladora, buscaran algunes eines al taller i posteriorment les haurà d’agrupar 
en famílies. 

 
La resta de la classe farà les activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 directament des de l’aplicatiu tecno 12-
18. S’ha considerat preparar material adaptat per aquest alumne amb dictamen per tal de 
facilitar-ne la comprensió, ja que en el tecno 12-18 hi ha un text massa extens per ell.  
 
Ara bé, les activitats d’eines (qüestionari) que planteja la web tecno 12-18 sí que s’aprofitaran 
(activitats on-line). Aquestes són les activitats que es portaran a terme a l’aula d’inform 
 
Pràctica a l’aula de tecnologia:   
Es pretén construir un clauer durant les 5 sessions de treball a l’aula de tecnologia (taller). 
Aquesta pràctica la realitzarà igual que la resta de grup classe, tot i que ell la realitzarà de 
forma individual i amb l’ajuda d’una persona de suport (vetlladora). Aquesta li permetrà treballar 
amb autonomia però reforçant-li alguns aspectes com la concentració, el saber estar, la 
implicació, el bon ús de les eines i les màquines, etc. 
 
Examen de la unitat didàctica  
L’examen d’aquesta unitat didàctica es farà a través d’un qüestionari al Moodle.  
Tot el grup classe el farà a través d’aquesta plataforma. 
S’ha preparat un examen adaptat per aquest alumne (examen (qüestionari) directe al Moodle) 
 
 

4.11.6. Activitats UD6: Els materials d’ús tècnic: La fusta 
 
Aquesta unitat didàctica es dividirà en 21 sessions; 7 d’elles es realitzaran a l’aula de 
tecnologia, 3 a l’aula d’informàtica, i la resta a l’aula ordinària.  
 
Les activitats plantejades per a l’adaptació curricular d’aquesta unitat són: 
 

• Activitat 1:  És una activitat formada per dos exercicis; el primer d’agrupament de 
diferents matèries primeres segons el seu origen; i el segon de classificació de 
diferents noms segons si són materials, matèries primeres i objectes/productes. 

 
• Activitat 2:  Es tracta de dos exercicis on es treballa el tema d’obtenció i transformació 

de la fusta. 
 

• Activitat 3:  En aquesta activitat l’alumne haurà de llegir la descripció de diferents 
formes comercials en què es presenta la fusta i posteriorment haurà de relacionar, 
segons la definició llegida, la seva imatge corresponent. Es tractarà la comprensió 
lectora. 

 
• Activitat 4:  Classificació dels tipus de fusta (natural o transformada) i diferències entre 

diferents formes comercials. 
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• Activitat 5:  Activitat on l’alumne haurà d’escriure el nom del tipus d’unió (partint d’unes 
imatges) i posteriorment haurà de relacionar unes imatges d’elements d’unió amb el 
seu nom corresponent. 

 
• Activitat 6:  En aquesta activitat es pretén treballar la competència lingüística i 

audiovisual, redactant unes definicions senzilles de conceptes tractats a classe. 
 

• Activitat 7:  Exercicis on es tracta el concepte d’elaboració del paper (passos). 
 

• Activitats JClic:  Es proposen tres activitats JClic per tractar la gran majoria dels 
conceptes tractats a classe. Es faran a l’aula d’informàtica. Aquestes activitats han 
estat preparades per aquest alumne. 

 
Pràctica a l’aula de tecnologia:   
Es pretén construir una caixa trencanous en les 7 sessions de treball a l’aula de tecnologia. 
De la mateixa forma que es procedeix en la unitat didàctica anterior, aquesta pràctica la 
realitzarà igual que la resta de grup classe, tot i que ell la realitzarà de forma individual i amb 
l’ajuda d’una persona de suport (vetlladora). Aquesta li permetrà treballar amb autonomia però 
reforçant-li alguns aspectes com la concentració, el saber estar, la implicació, el bon ús de les 
eines i les màquines, etc. 
 
Examen de la unitat didàctica: 
No s’inclou l’examen, el qual anirà a càrrec del professor de tecnologia del pròxim curs. 
 
 
 
NOTA:  
Algunes de les activitats, com les JClic o les programades directament a la plataforma Moodle, 
no s’han pogut posar en format paper.  
Aquestes es mostraran el dia de la presentació oral. 
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5. RESULTATS 
 
Els resultats d’aquest projecte encara no s’han pogut aplicar, ja que és una programació per 
l’anualitat 2012-2013. 
 
Si es partís de la base que l’alumne és desconegut o nou el centre, del qual només tinguéssim 
l’informe de l’EAP, s’hauria d’haver fet la present programació amb el suport constant d’una 
psicopedagoga al costat; així com si es programés un curs superior. 
 
Ara bé, tal i com s’ha comentat, aquest alumne probablement repetirà 1r d’ESO, la qual cosa 
ha permès veure les seves inquietuds i les seves habilitats (com pot ser el dibuix tècnic), on 
falla ell i on fallen els professors, quina tipologia d’activitats de tecnologia li són més fàcils, etc. 
Aquest fet ha permès poder adaptar un currículum més acurat i més adequat a les seves 
necessitats. 
 
 
6. CONCLUSIONS 
 
Les conclusions que s’extreuen de la realització d’aquest treball són: 

• És un projecte que s’aplicarà a la propera anualitat 2012-2013. 
• El fet que l’alumne amb dictamen d’escolarització probablement repeteixi curs ha 

permès conèixer l’alumne i preparar un material més adaptat a les seves necessitats. 
• En el cas que aquest alumne no repetís, aquest material serviria (la major part) per 

altres alumnes futurs amb problemes similars. 
• S’ha programat el currículum adaptat tenint en compte que l’alumne actua sol davant la 

classe (no té pràcticament mai el suport de la vetlladora). 
• S’ha programat el currículum adaptat tenint en compte que l’alumen disposarà d’una 

persona de suport (vetlladora) en les hores d’aula de tecnologia (sobretot en la UD5 i 
UD6). 

• En totes les unitats didàctiques es tracten diferents competències bàsiques. 
• Es tracten totes les competències bàsiques al llarg del curs. 
• Es reforcen les activitats visuals, de relacionar i d’omplir quadres (no molt teòriques ni 

de grans definicions). 
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7. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 
 
Normativa utilitzda: 
 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. 
• DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

de l'educació secundaria obligatòria. 
• Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i 

el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012. 
 
Llibres: 
 

• Llibre de Tecnologia de 1r d’ESO de l’editorial Mc Graw Hill. 
• Guia pel professor de Tecnologia de 1r d’ESO de l’editorial Mc Graw Hill. 

 
Webs utilitzades: 
 

• Informació sobre dictamen d’escolarització: 
� http://www.xtec.cat/~mjulia/alumnat/dictamens/procesdictamen.pdf 
� http://www.xtec.cat/~jcruz/orientador_educatiu/orientador_educatiu/aten

cio_diversitat.htm 
 

 
• Material (imatges) per a preparar les activitats d’aula: 

Vistes:  
� http://www.dibujotecnico.com/index.php 

 
Eines de l’aula de tecnologia:  

� http://www.xtec.es/~jrosell3/eines 
� http://espanol.istockphoto.com/photo 
� http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1035 
 

Material informàtica:  
� www.areaTIC.com 

 
Activitats fusta: 

� http://www.beltranfusta.com/productos/tableros_dm.html 
� http://racingcolors.superforos.com/viewtopic.php?p=9134&sid=84a7ce6

877a68bd00bea608740040d98 
 
 

• Activitats d’aula: 
Tecno 12-18: http://www.tecno12-18.com/ 
JClic: http://clic.xtec.cat/en/jclic/ 
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