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A1- Introducció a les eines. Unitat didàctica 1: Les eines al taller de
tecnologia
Material vinculat a la unitat didàctica 1 Les eines del taller de tecnologia. Sessió 2 Aula

Què és una eina?
Un objecte o instrument que ens permetrà realitzar alguna operació específica en un
material

I una operació, què és?
Són totes aquelles accions que amb l'ajuda de les eines, realitzarem sobre els materials
per modificar-los, tot canviant-ne les dimensions, la forma, l'aspecte, etc..., per obtenir
peces útils.

CLASSIFICACIÓ DE LES EINES
EINES DE TALL :ens serveixen per tallar, rebaixar, serrar i cisellar els diferents materials
EINES DE PERFORAR: s'usen per fer forats en un material o en un objecte
EINES DE PERCUSSIÓ: ens serveixen per colpejar materials i objectes, per doblegar-los
deformar-los o clavar-hi puntes o claus
EINES ABRASIVES: les utilitzarem per rebaixar a còpia de fricció, i així els donarem
format o els polirem
EINES PER CARGOLAR: collarem, descollarem elements d'unió que es poden treure i
posar
EINES PER SUBJECTAR: actuen com un allargament de les mans, i serveixen per
subjectar, i doblegar elements amb els quals volem treballar
EINES PER TRAÇAR I MARCAR: realitzarem les marques, senyals i línies en els
materials
EINES DE MESURAR I VERIFICAR: ens ajudaran a aconseguir les dimensions siguin les
indicades en els plànols
EINES PER ENGANXAR I SOLDAR: ens permeten unir de manera permanent dues
superfícies sòlides i rígides
EINES PASSIVES: substitueixen les mans de l'operari en el moment de subjectar els
elements amb els quals volem treballar
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A2- Tècniques de traçat i marcatge. Unitat didàctica 1: Les eines al
taller de tecnologia
Material vinculat a la unitat didàctica 1 Les eines del taller de tecnologia. Sessió 3 Aula

L'OPERACIÓ DE TRAÇAT
Mitjançant aquesta operació realitzarem marques i línies en els diferents materials, que
posteriorment ens permetran treballar-hi amb alguna eina.
Tenim eines per traçar i marca sobre paper i/o cartolina, com serien els llapis,retoladors,
els regles, jocs d'escaire i cartabó, el semicercle graduat, etc.
També tenim eines i instruments específics per poder traçar i marcar com per exemple, la
fusta, el plàstic, l'acer, el vidre, entre altres.
LA PUNTA DE MARCAR: és com si fos un llapis, però ens serveix per marcar ens els
materials metàl·lics i els plàstics durs. Com a eina addicional necessita un regle, un
escaire o qualsevol altre superfície que li serveixi de recolzament.
EL REGLE GRADUAT: s'utilitza per mesurar i tirar línies rectes, i serveix de recolzament
a la punta de marcar, el llapis, retoladors entre altres.
L'ESCAIRE: s'utilitza per realitzar línies rectes que configuren angles rectes, s'utilitza amb
el llapis, el retolador o també amb la punta de marcar.
EL COMPÀS: s'utilitza per marcar circumferències i arcs sobre materials dures com els
metalls i els plàstics.
EL CONTRAPUNXÓ: necessita el martell i ens serveix per marcar el centre d'un forat, una
circumferència o un arc. Ens servirà de guia i és a on posteriorment i realitzarem un forat
amb la broca
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A3: Les normes d’ús, conservació i seguretat al taller de tecnologia
Unitat didàctica 1 Les eines del taller de tecnologia.
Material vinculat a la unitat didàctica 1 Les eines del taller de tecnologia. Sessió4 Aula

NORMES D’ÚS , CONSERVACIÓ I SEGURETAT AL TALLER DE
TECNOLOGIA
Abans de començar a treballar al taller de tecnologia, i fer ús de les diferents eines, caldrà tenir
molt clares, unes normes d’ús i conservació del material.
Per tant, llegeix amb atenció el següent document.

NORMES D’ÚS I CONSERVACIÓ
No podem clavar un clau amb un tornavís, ni tallar amb un martell, així doncs, cada eines s’ha
dissenyar per fer una operació molt concreta.
Quan utilitzem una eina per fer una operació que no li és pròpia, no obtenim els resultats
desitjats i hi ha el perill de prendre mal o de fer malbé l’eina, i evidentment el material que
estem utilitzant. Cada eina té unes condicions pròpies per ser utilitzada que es coneixen a
normes d’ús.
Les eines també es tornen velles, ja que es desgasten amb l’ús. Perquè una eina sigui útil, cal
tenir-la en unes condicions adequades, per tant, caldrà fer-ne un manteniment. Alguns cops
caldrà untar-la, ajustar-la, esmolar-la o canviar-ne algunes parts o peces.
El conjunt d’operacions de manteniment que cal fer a una eina són les normes de conservació.
La neteja del taller és molt important. No cal que sigui a fons; n’hi ha prou de treu-hi la brutícia
generada i les restes de material de damunt les taules, els bancs de treball, el terra i el
safareig. Si una eina s’ha embrutat, s’haurà de netejar amb un drap o amb un pinzell abans de
desar-la.
Netejar i endreçar són feines, que si es fan entre tot el grup i de manera organitzada, no dura
més de tres o quatre minuts!
És cert a l’ institut, ja tenim un servei de neteja, però pensa que després que tu hagis utilitzat
l’aula, entrarà un altre grup al qual li agradarà trobar-se les instal·lacions netes i amb les
condicions idònies per poder treballar correctament.
Per tal que et sigui més fàcil consultar i recordar les normes d’ús i conservació les hem
separades en dues parts: Cal fer-ho sempre i No s’ha de fer mai
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CAL FER-HO SEMPRE

NO S’HA DE FER MAI

Utilitzar cada espai per a la funció que té
reservada

Utilitzar la zona de disseny i experimentació
per fer operacions que puguin produir pols o
brutícia

Col·locar al lloc corresponent totes les eines,
els materials i els productes abans de sortir
de l’aula

Accedir sense permís del professors al
magatzem o z les zones restringides

Netejar l’aula abans de sortir

Sortir de l’aula sense haver-la endreçat i
netejat

Utilitzar l’aigua de l’aixeta amb moderació

Manipular les eines o les instal·lacions quan
no es necessiten

Desconnectar i recollir el cable de les
màquines elèctriques portàtils abans de
desar-les

NORMES DE SEGURETAT
A més de tenir sempre a punt les eines, els espais i les instal·lacions, també s’han d’evitar les
situacions de perill. Per això, tenim les normes de seguretat, que són les instruccions que cal
seguir per evitar accidents.
Has de tenir ben present que les eines no són joguines!!
Jugar-hi pot resultar molt perillós. Ara bé, tampoc no has de tenir por de fer-les servir. Si les
utilitzes per ala seva funció específica i en respectes les normes d’ús i seguretat, a més de
seguir els consells del teu professor o de la teva professora, no tindràs cap mena de problema.

No solament has de conèixer i entendre les normes d’ús i conservació les de seguretat, sinó
que també les has de respectar i complir, quan treballis a l’aula de tecnologia. Pensa que
complir-les i respectar-les és un dels objectius que has d’aconseguir en el teu aprenentatge, i
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per tant, es tindrà molt en compte per avaluar-te, no tan sols en aquesta unitat, sinó durant tota
l’etapa.
Recorda el següent:

CAL FER-HO SEMPRE
Utilitzar l’espai disponible que sigui necessari i
treballar a una distància adequada dels
companys i companyes, especialment si fas
servir màquines elèctriques.

NO S’HA DE FER MAI

Córrer per l’aula de tecnologia

Transportar els llistons i les peces llargues en
posició vertical.

Jugar amb les eines o les màquines

Recollir-te els cabells, si els portes llargs, i
ajustar-te els punys del jersei.

Posar-te molt a prop dels teus cmpanys o
companyes quan treballen amb eines,
sobretot si són elèctriques.

Utilitzar els elements de protecció necessaris

Mullar els aparells elèctrics o acostar-los a la
zona del safareig.

Subjectar amb el cargol de banc o els serjants
el material que hagi de treballar amb les eines

Introduir objectes en els punts de connexió
elèctrica
Subjectar amb les mans el material mentre un
company/a treballa amb les eines.
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A4 : Activitat 1. Unitat didàctica 1: Les eines al taller de tecnologia
Material vinculat a la unitat didàctica 1 Les eines del taller de tecnologia.
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A5: Activitat 2. Unitat didàctica 1: Les eines al taller de tecnologia
Material vinculat a la unitat didàctica 1 Les eines del taller de tecnologia.

Creació d’un curs Moodle per a la matèria de Tecnologies a primer d’ESO, incloent-hi recursos per les dues unitats
didàctiques d’Eines i Materials

8

A6: Activitat de reforç. Unitat didàctica 1: Les eines al taller de
tecnologia
Material vinculat a la unitat didàctica 1 Les eines del taller de tecnologia.

Creació d’un curs Moodle per a la matèria de Tecnologies a primer d’ESO, incloent-hi recursos per les dues unitats
didàctiques d’Eines i Materials

9

A7: Activitat de reforç. Unitat didàctica 1: Les eines al taller de
tecnologia

Material vinculat a la unitat didàctica 1 Les eines del taller de tecnologia. Sessió
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A8: Exemple pràctica al taller de tecnologia Unitat didàctica 1: Les
eines del taller de tecnologia

IDENTIFICACIÓ D’EINES A L’AULA TALLER DE
TECNOLOGIA
Eines de Mesurar, traçar, marcar
Eina passiva
Família de l’eina

Eines de cargolar
Eines de tall
Eines de....

Nom específic de l’eina:

Dibuix de l’eina

TISORES

TIJERAS

SCISSORS

CISEAUX

Per la seva utilització i d’acord amb el
material que hem de tallar, en podem
Breu descripció dels tipus existents

trobar de diferents tipus:
-electricista
-per planxa
-per paper
Abans de començar, cal tenir clar el camí a
tallar

Normes d’ús

No s’han de tallar mai materials més durs
que la tisora utilitzada

Cal anar amb compte , ja que segons la
Normes de seguretat

posició correcta de la mà, les tisores varien
Si s’utilitzen per tensió elèctrica han d’estar
aïllades
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A9: Examen unitat didàctica 1: Les eines del taller de tecnologia
INSTITUT A

EXAMEN TECNOLOGIA 1r ESO
Unitat didàctica 1: Les eines del taller de tecnologia
Nom i cognoms:
Curs:
Data:

CURS 2013/14
Nota:

1.- Realitza una classificació de les diferents eines del taller de tecnologia. Digues almenys una
eina de cada família (2 punts)

2.- En què consisteix l’operació de traçat? (1 punt)

3.- Explica la funció de les següents eines: (4 punts)
Contrapunxó
Serra
Cargol de banc
Trepant
Cinta mètrica
Serjant
Raspa
Tenalles

4.- Segons les normes d’ús, conservació i seguretat al taller de tecnologia, explica 2
que no és poden fer MAI i dues que cal fer SEMPRE (1 punt)

coses

5.- Quina utilitat té el peu de rei? Explica en quines ocasions l’has fet servir. (1 punt)

6.- A partir de l’exposició feta a classe per tu mateix i els teus companys, digues almenys 4
noms d’eines amb un altre idioma que no sigui el català. (1 punt)
p.exemple:
Tissores

Scissors
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A10: Pràctica nº 1 al taller
t
de tecnologia Unitat
nitat didàctica 2: Els
E
materials

PRÀCTICA 1: ELS MATERIALS

ELS MATERIALS EN LES NOSTRES VIDES Els materials són una manera de classificar les èpoques de
la historia de la humanitat, en els temps antics. A partir dels materials que utilitzaven per a la fabricació de
les seves eines se’n va distingir l’edat de pedra,
pedra la de bronze i la del ferro.. En aquesta unitat estudiarem
les materials fonamentals que constitueixen els objectes que tenim al nostre abast, com poden ser els
plàstics, la fusta, els metalls i altres com són el vidre i la ceràmica.
Amb quins materials s’han
construït aquests objectes?

A partir de l’anomenada Revolució Industrial, s’han anat utilitzant una sèrie de nous metalls i altres
materials, com els plàstics, que han revolucionat les possibilitats de producció d’aparells, objectes fins a
límits inimaginables. Actualment s’estan buscant
buscant nous materials per disminuir costos de producció i que
es puguin reciclar. A partir del següent esquema podríem resumir tots els materials, explicant-ne
explicant
la
composició i les seves principals propietats, que s’estudiaran més endavant en el tema.
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Aprofitant
rofitant que ara ja coneixes diferents materials com la fusta, els metalls, els plàstics, el vidre entre
altres et podràs construir un clauer amb la lletra inicial del teu nom. A continuació es detalla la
temporització, els materials que utilitzarem i les eines que necessitarem. Tot el material que es
necessitarà per realitzar la pràctica el subministrarà el professor/a.
PLA DE TREBALL:

MATERIALS:

EINES:

-Durada màxima: 3 hores

-Fusta contraplacada de 5mm de
gruix

-Eines
Eines del taller

-Cordill prim

-Tisores
Tisores

-Realització: Individual
-Atenció a la diversitat

-Trepant
Trepant i broca de 2,5mm

-Càpsules de cafè

PROCEDIMENT DE TREBALL:
TREBALL
1. Serra una peça de tauler d’aglomerat de 60x60 mm
2. Dibuixa la lletra que hagis triat a sobre del tauler de contraplacant. Cal que la lletra sigui simple, de traços
regulars

i

corbes

no

gaire

tancades.

És

pot

consultar

la

següent

pàgina

web:

http://www.pintar.cat/dibuixos
http://www.pintar.cat/dibuixos-per-pintar-de-lletres-alfabet.html
Pas
2

3. Serra la lletra amb una serra de marqueteria manual

Pas
4

4. Buida les càpsules de cafè, de diferents colors.
5. Retalla-les i munta-les
les al damunt de la lletra que has serrat

Pas
5

Pas
8i9

6. Amb el martell, ves-la
la picant fins que quedi totalment unida
u
a la lletra de fusta.
7. Fès un forat amb el trepant de columna amb una broca de 2,5mm
8. Posar-hi un tros de cordill
9. Munta l’anella (que poder ser la part superior de la càpsula del cafè)
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MATERIAL COMPLEMENTARI PELS DOCENTS
CURS: 1r d’ESO
NIVELL:Adequat per tots els alumnes
UNITAT DIDÀCTICA: Els materials
L’activitat que s’ha dissenyat s’encabiria al principi del tema, per tal contextualitzar el temari, i al mateix temps animar als
alumnes a entendre la matèria correctament per tal de poder realitzar el projecte a l’aula taller amb èxit. Val a dir que
aquesta activitat també la podrien fer tota la resta d’alumnes, amb la diferència que els temps que tindrien per fer-la seria
d’una hora menys.
TEMPORITZACIÓ: 3 hores (alumnes amb discapacitat) i 2 hores (la resta d’alumnes)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
En aquesta unitat es treballaran les següents competències:
La competència comunicativa lingüística i audiovisual.
La competència en el tractament de la informació i la competència digital.
La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
La competència social i ciutadana.

AVALUACIÓ:
PROCEDIMENTS

CONCEPTES

ACTITUDS

40%

40%

20%

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CA.1

Valorar la importància dels diferents materials, així com el seu corresponent reciclatge
Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a les primeres

CA.2

matèries fins a convertir-se en productes elaborats a l’abast del consumidor. Analitzar el procés
industrial d’un producte característic de la zona.

CA.3
CA.4

Valorar la necessitat d’una compra i un consum responsable dels productes.
Utilitzar Internet correctament per comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar i publicar informació, i
també conèixer-ne el funcionament, l’estructura i la terminologia.

BIBLIOGRAFIA:
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/material/jclic/material.jclic.zip&lang=ca&title=Els+materi
als
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JUSTIFICACIÓ DEL TEMA
Amb aquesta activitat es treballaran els materials. L’alumne haurà de ser capaç de reconèixer les
diferents naturaleses que existeixen, així com també, la manera d’obtenir-les. És treballaran les
propietats físiques, químiques i biològiques que presenten els diferents materials. És buscarà
que l’alumne sigui crític i que sigui capaç d’identificar les principals característiques que
determinen un material. Amb l’elaboració de les diferents activitats que es proposen incloent-hi la
de reforç i també la d’ampliació, s’observaran diferents tipologies de materials i les
característiques que presenten. És fomentarà al màxim la reutilització dels materials, per tal
d’aprofitar els recursos existents i donar-los una nova utilitat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
En aquesta unitat es treballaran les següents competències:
La competència comunicativa lingüística i audiovisual, perquè hauràs d’interpretar enunciats, justificar
respostes, descriure algun procés de fabricació i perquè coneixeràs nou vocabulari específic
La competència en el tractament de la informació i la competència digital, s’haurà de seleccionar i utilitzar
informació existent a Internet per cercar informació sobre els materials i les seves propietats.
La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic,s’identificaran els diferents tipus de
materials i se’n descriuran les propietats més importants.
La competència social i ciutadana es valorarà la necessitat de reciclar els materials, per tal de preservar el medi
natural, com la conservació i gestió sostenibles.
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A 11: Pràctica de reforç al taller de tecnologia Unitat didàctica 2: Els
materials
A partir del mapa conceptual que hi ha al principi del tema, realitza una cerca pel taller de
tecnologia buscant els diferents materials. Un cop els hagis recollit, agafeu una cartolina de
tamany A1 per realitzar un mural on s’hi exposin tots els materials que has trobat, tot posant-hi
de quin material es tracta i quin és el nom que l’identifica. Cal que adjuntis una breu descripció
de les seves característiques i les seves principals aplicacions.

EL MURAL DELS MATERIALS
Ferro

Acer

Coure

Alumini

Estany

Fusta

Plàstic

Ceràmica

Vidre
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CURS: 1r d’ESO
NIVELL: Alumnes atenció a la diversitat
UNITAT DIDÀCTICA: Els materials
TIPUS D’ACTIVITAT: Reforç
Amb aquesta activitat de reforç el que es busca és que l’alumne aprofundeixi en els coneixements que s’han treballat dels
materials. Es buscarà que aquest sigui autònom, i que per tant, busqui per ell mateix en l’espai del taller de tecnologia els
diferents materials. Al mateix temps, també se’l motiva especialment, ja que al haver-ho de plasmar en un mural, farà que
després quedi penjat en una de les parets del taller de tecnologia.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
En aquesta unitat es treballaran les següents competències:
La competència comunicativa lingüística i audiovisual.
La competència en el tractament de la informació i la competència digital.
La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
La competència social i ciutadana.

AVALUACIÓ:
PROCEDIMENTS

CONCEPTES

ACTITUDS

40%

40%

20%

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CA.1
CA.2
CA.3
CA.4

Valorar la importància dels diferents materials, així com el seu corresponent reciclatge
Reconèixer els diferents els diferents materials, en els objectes que es troben al taller de tencologia
Valorar la necessitat d’una compra i un consum responsable dels productes.
Utilitzar Internet correctament per comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar i publicar informació,
i també conèixer-ne el funcionament, l’estructura i la terminologia.

BIBLIOGRAFIA:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1270
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1079
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1122
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A12:: Pràctica d’ampliació al taller de tecnologia
tec
Unitat
nitat didàctica 2: Els
materials
PLA DE TREBALL:

MATERIALS:

-Durada màxima: 3 hores

-Fusta
Fusta contraplacada de 5mm de gruix

-Realització: Individual

-Tauler
Tauler d’aglomerat de 10mm de gruix

-Atenció a la diversitat

-Claus
Claus de cabota 7x7

EINES:

-Fil
Fil d’estany per soldador elèctric

-Eines del taller

-Ciment
Ciment porland o equivalent

-Trepant i broca de 2,5mm

-Cordill prim

-Gaveta i espàtula
-Soldador d’estany

-Anella
Anella de clauer

PROCEDIMENT DE TREBALL:
TREBALL
1. Serra una peça de tauler d’aglomerat de 60x60 mm
2. Serra quatre peces de tauler de contraplacat segons les mides del plànol
3. Dibuixa la lletra que hagis triat, recorda que pots utilitzar la següent pàgina web, com a suport:
http://www.pintar.cat/dibuixos
http://www.pintar.cat/dibuixos-per-pintar-de-lletres-alfabet.html
4. Serra la lletra amb una serra de marqueteria
marqueter manual o mecànica.
5. Amb les peces de contraplacat i aglomerat, munta una caixa; clava les peces amb claus sobre la
base d’aglomerat
6. Amb ciment i aigua, prepara una mica de pasta a la gaveta. Segueix les proporcions que indica el
fabricant i que venen indicades en la mateixa bossa. Fès una massa el més homogènia possible i
tirant cap a clara.
7. Col·loca la pasta de cimenta dins
d la caixa;premsa-la
la bé, de manera que no hi hagi bombollees d’aire.
Després introdueix-hi
hi plana la lletra que havies serrat, de manera que la seva part superior quedia a
la vista, al mateix nivell que la superfície del ciment.
8. Deixar passar d’un a dos dies perquè la massa quedi ben seca.
9. Extreu la lletra de fusta amb l’ajuda d’un objecte que tingui punta. Ara ja tens el motlle de la matriu per
fer la lletra de metall
10. Amb la punta del soldador calenta fon l’estany del fil de manera que vagi a parar dins del forat de la
matrius fins que s’ompli. Si vols que la superfície de la lletra quedi ben llisa, passa-hi
passa la punta del
soldador
11. Treu la lletra del receptacle i fes-hi
fes hi un forat, a l’extrem superior, amb el trepant i la broca de 2,5mm
12. Passa un tros de fil pel forat i fes-hi
fes hi un nus. Després, lliga l’altre extrem del fil a l’anella.
13. Ja tens el clauer acabat. Només cal posar-hi
posar les claus!!!!
Creació d’un curs Moodle per a la matèria de Tecnologies a primer d’ESO, incloent-hi
hi recursos per les dues unitats
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CURS: 1r d’ESO
NIVELL: Alumnes atenció a la diversitat
UNITAT DIDÀCTICA: Els materials
TIPUS D’ACTIVITAT: Ampliació
Amb aquesta activitat d’ampliació, es pretén que l’alumne pugui experimentar amb altres eines que hi ha en el taller de
tecnologia. Per exemple, es proposa treballar amb el soldador elèctric, que és una eina que els implicarà realitzar la
pràctica amb un grau de concentració molt més elevat, al mateix temps, aquesta activitat també requereix realitzar
diferents passos, abans de poder obtenir el resultat final. És una pràctica laboriosa però que pot resultar ser molt
gratificant per aquells alumnes que la realitzen acuradament.
TEMPORITZACIÓ: 4 hores (alumnes amb discapacitat) i 3 hores (la resta d’alumnes)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
En aquesta unitat es treballaran les següents competències:
La competència comunicativa lingüística i audiovisual.
La competència en el tractament de la informació i la competència digital.
La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
La competència social i ciutadana.

AVALUACIÓ:
PROCEDIMENTS

CONCEPTES

ACTITUDS

40%

40%

20%

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CA.1
CA.2
CA.3
CA.4

Valorar la importància dels diferents materials, així com el seu corresponent reciclatge
Utilitzar amb destresa les diferents eines del taller de tecnologia
Realitzar el muntatge de la matriu correctament per a poder aconseguir un resultat satisfactori amb el
clauer
Utilitzar els materials del taller de tecnologia correctament, aprofitant, i realitzant-ne un ús responsable i
acurat dels mateixos.

BIBLIOGRAFIA:
http://www.xtec.cat
http://www.edu365.cat
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A 13: Pràctica nº2 al taller de tecnologia Unitat didàctica 2: Els
materials

PRÀCTICA 2: LA FLAUTA

MATERIALS:

EINES:

-Tub de clorur de polivinil
(PVC)

-Eines del taller

-Cordill prim

-Serra de mà
-Retolador
-Metre graduat

PROCEDIMENT DE TREBALL:
1. Marca i després serra 8 trossos de tub, segons indica l’esquema superior. Recorda que les mesures s’indiquen
amb centímetres.
2. Uneix-les a totes elles, en l’ordre indicat, mitjançat un tros de cordill
3. Verifica que realment sona la flauta que has construït, en cas contrari, hauràs de revisar cadascun del tubs fins a
cercar l’error.

Creació d’un curs Moodle per a la matèria de Tecnologies a primer d’ESO, incloent-hi recursos per les dues unitats
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MATERIAL COMPLEMENTARI PELS DOCENTS.
CURS: 1r d’ESO
NIVELL: Adequat per tots els alumnes
UNITAT DIDÀCTICA: Els materials
L’activitat que s’ha dissenyat es realitzarà a continuació de la pràctica nº.1. L’objectiu principal es motivar als alumnes
perquè construeixin la seva pròpia flauta, i que aquesta acabi sonant.
TEMPORITZACIÓ: 3 hores (alumnes amb discapacitat) i 2 hores (la resta d’alumnes)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
En aquesta unitat es treballaran les següents competències:
La competència comunicativa lingüística i audiovisual.
La competència en el tractament de la informació i la competència digital.
La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
La competència social i ciutadana.

AVALUACIÓ:
PROCEDIMENTS

CONCEPTES

ACTITUDS

40%

40%

20%

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CA.1

Valorar la importància dels diferents materials, així com el seu corresponent reciclatge
Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a les primeres

CA.2

matèries fins a convertir-se en productes elaborats a l’abast del consumidor. Analitzar el procés
industrial d’un producte característic de la zona.

CA.3
CA.4

Valorar la necessitat d’una compra i un consum responsable dels productes.
Utilitzar Internet correctament per comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar i publicar informació, i
també conèixer-ne el funcionament, l’estructura i la terminologia.
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A14: Examen unitat didàctica 2: Els materials
INSTITUT A

EXAMEN TECNOLOGIA 1r ESO
Unitat didàctica 2: Els materials
Nom i cognoms:
Curs:
Data:

CURS 2013/14
Nota:

1.- Explica breument quina és la classificació que podem realitzar dels materials. Digues algun
exemple de cadascun d’ells. ( 1 punt)

2.- Classifica els següents materials, en relació a la seva naturalesa (2 punts)
Pi, or, plom, bronze, acer, polivinil, poliestiré, fundició, ceràmica.
MATERIALS METÀL·LICS
FÈRRICS

MATERIALS METÀL·LICS
NO FÈRRICS

MATERIALS NO
METÀL·LICS

3.- Enumera almenys 3 propietats dels materials i explica breument quines són les seves
característiques. (1 punt)

4.- Completa les següents frases (1 punt)
•
•
•
•

Els metalls i els seus aliatges es poden dividir en dos grups o famílies, segons la seva
composició_________________i ________________.
_____________és l’aliatge més usat en la producció industrial
Els materials _________________ són els més usats actualment en la conservació´´o
d’aliments.
La ________ és un material molt sensible a les termites.

5.- Analitza el següent objecte i digues de quins materials està format. ( 2 punts)
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6.-Explica com és fabrica una ampolla de plàstic com la de la imatge. (Atenció, recorda el vídeo
que vam treballar a classe!). (1punt)

7.- Enumera almenys cinc eines per treballar els següents materials (2 punts)

ACER

FUSTA

PLÀSTIC
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