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1. Introducció
Des de fa relativament pocs anys, la societat ha experimentat un canvi molt important en la
seva manera de viure, rebre informació, gestionar-la, formar-se, comunicar-se entre altres. Per
tant, direm que la societat actual, està envoltada de Tecnologia per tots els racons. La nostra
vida gira entorn de pantalles, missatges instantanis, i un gran volum d’informació que cal
seleccionar i gestionar correctament.
La formació dels nostres alumnes, ja partint des del cicle inicial, que serien els alumnes
d’infantil, reben una gran quantitat d’informació i estímuls mitjançant vídeos, petites imatges
projectades en una pantalla o bé en una pissarra digital, entre altres.
A mesura que va avançant la seva trajectòria acadèmica,és a dir, l’educació primària i
l’educació secundària obligatòria, aquests alumnes experimenten amb més èmfasi l’ús
d’aquests recursos i eines digitals. Al llarg de tots aquests cursos, l’alumnat pot veure com la
gran majoria dels continguts que s’han de treballar estan digitalitzats o bé tenen un suport molt
important en format digital.
Aquesta gestió de la informació acadèmica, s’ha verificat que ajuda a l’alumnat a comprendre
molt més fàcilment els continguts que s’han de treballar, ja que els permet treballar a un ritme
diferent, podent-se adaptar també a la seva disponibilitat d’horaris, accés a la xarxa entre
altres. Mitjançant aquests recursos digitals, tenen informació addicional i complementària per a
poder aprofundir els seus coneixements, reforçar-los, o fins i tot consolidar-los.
Per tant, mitjançant aquests recursos educatius existents a la xarxa i d’altres que s’elaboraran,
buscarem una ajuda per a poder aconseguir l’assoliment dels objectius marcats, així com
també, el de les competències bàsiques.
Aquest Treball Final de Màster, amb títol “Creació d’un curs Moodle per a la matèria de
Tecnologies a primer d’ESO, incloent-hi recursos per a les dues unitats didàctiques
d’Eines i Materials” va néixer quan es va anar a realitzar el Pràcticum I i II en el centre on em
va tocar realitzar les pràctiques. Més endavant, en l’apartat 2.1 de contextualització s’explica
breument quines observacions es van realitzar i per quin motiu es va escollir realitzar aquest
treball.
1

Així doncs, aquest Treball Final de Màster es centra en construir un curs Moodle per a la
matèria de Tecnologies, incloent-hi recursos per a les assignatures d’Eines i la de Materials,
2
presents en els continguts del primer curs de l’ESO, segons marca el Decret 143/2007 , de 26
de juny. Per tant, és cercaran a la xarxa recursos ja existents i també es crearan recursos de
suport per aquestes dues unitats didàctiques. Cal recordar, que aquesta plataforma actuarà
com un entorn educatiu virtual on els alumnes podran descarregar-se material, visualitzar
vídeos, treballar mapes conceptuals, entregar activitats, participar en fòrums, així com també,
interactuar amb els seus companys de classe. Així doncs, tenint sempre com a fil conductor
l’aprenentatge i l’assoliment de continguts i competències, és crearà un curs que sigui una eina
molt útil tant per l’alumnat com pel professorat que l’utilitzi.

1
2

http://moodle.org/?lang=es, plataforma SGA que utilitzarem al treball
http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm Decret 143/2007 de 26 de juny
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1.1 Breu història de les TIC a les aules
1.1.1 El projecte eduCAT 1x1
Si fem un petit retrocés en el temps i visualitzem a grans trets com han anat evolucionant la
digitalització i la implantació dels diferents recursos digitals, podem observar que tot va
començar farà uns sis anys.
3

La primera acció que va portar a terme, aleshores, el Departament d’Educació va ser dotar als
gairebé 2000 centres de Catalunya de connexions elèctriques necessàries per poder tenir
4
accés a Internet. Aquest projecte es va anomenar HEURA i és va posar en funcionament entre
els anys 2007 i el 2008.
Tot seguit el plantejament del Departament va ser dotar a tots els alumnes de Secundària amb
5
un ordinador personal, mitjançant el projecte eduCAT 1x1 . Aquest projecte 1x1 es va presentar
durant l’abril de l’any 2009, i era un projecte molt ambiciós avalat pel Ministerio de Educación,
en què es van aportar molt diners per tal que aquest projecte fos possible.
Una de les estratègies que es és va realitzar va ser un ajut econòmic a les famílies per tal que
cadascun dels alumnes pogués adquirir un ordinador portàtil per poder gestionar la seva
formació.
El Departament d’Ensenyament, va preveure que al llarg del curs 2010-2011 TOTS els centres
de Secundària, és a dir, 1r i 2n d’ESO s’haguessin incorporat a l’eduCAT 1x1, i que durant el
2011-2012, ja poguessin incorporar-se els alumnes de 5è i 6è de Primària.
No obstant i degut al context econòmic, en què es va començar a veure immers el país, i més
concretament encara, Catalunya, tot aquest projecte va començar a ralentitzar-se fins al punt
que s’ha deixat d’implantar, ja que la subvenció que proporcionava el Departament ha quedat
totalment paralitzada.

1.1.2 El projecte eduCAT 2.0
6

A finals del curs 2011, la consellera d’Ensenyament va presentar el nou projecte eduCAT 2.0 ,
que estava pensat per implementar-se a 5è i 6è de Primària, així com també a tots els cursos
de l’ESO. Una de les principals característiques que presentava aquest programa, era que els
alumnes que ja formaven part de l’eduCAT 1x1 quedaven directament integrats en l’eduCAT
2.0. El programa tenia la previsió de dotar d’ordinador i de pissarres digitals interactives a
primària i a tots els centres públics de secundària.
Per tant, a l’inici del curs 2011/2012 tots els centres de secundària havien d’escollir entre dues
modalitats en l’aplicació del programa i que s’havia de comunicar al Departament
d’Ensenyament abans del finalitzar el mes de juny. La primera proposta del Departament
constava amb continuar portant a terme el model de l’1x1, subvencionant als alumnes amb
150€ i posteriorment atorgant al centre 35€ per alumne, per poder adquirir recursos digitals en
els diferents entorns digitals d’aprenentatge (EVA).
L’altre model proposat, i que per tant, era la segona opció, consistia en rebre una dotació
econòmica equivalent a les de l’1x1 per comprar equipament i continguts TIC que
posteriorment quedarien en possessió dels centres. Val a dir que des del Departament
d’Ensenyament es va aconsellar optar per la segona opció, ja que beneficiava al centre, i al
conjunt del grup classe.

3

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament. Web del Departament d’Ensenyament
http://www.xtec.cat/tic-voc/Documents/heuravoc.pdf. Projecte Heura
5
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/eduC
AT1x1.pdf. Projecte EduCat 1x1
6
http://educat.xtec.cat/ Projecte EduCat 2.0
4
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Per tant, doncs, un dels principals focus d’actuació d’aquest programa, era que els alumnes
adquirissin la competència digital, la competència d’aprendre a aprendre i així facilitar-los
un aprenentatge més autònom i personalitzat.
Val a dir, que aquest programa també considerava unes certes mesures per poder garantir
l’atenció educativa a l’alumnat amb discapacitat i altres necessitats educatives especials en
igualtat de condicions a l’aula ordinària.

1.1.3 La plataforma Moodle
El Moodle va néixer l’any 2002, com un entorn educatiu virtual, que oferia una nova manera de
gestionar la informació i formar als estudiants. A més a més, és va caracteritzar per ser una
eina molt rentable, ja que tan sols requeria tenir un ordinador i una connexió a la xarxa. Per
tant, aquesta nova aplicació es presentava com una eina molt innovadora, econòmica i
pràctica.
Actualment el Moodle és una plataforma molt interessant, ja que és pot utilitzar com a espai per
a la formació en línia de l’alumnat o bé com a un recolzament important per a la formació
presencial. En el nostre cas, s’utilitzaran ambdós, ja que serà un recolzament a la formació
presencial. Cal recordar, que l’alumnat ha d’assistir obligatòriament al centre, i a més a més,
podrà consultar i visualitzar des de casa seva, o bé des de qualsevol espai que estic dotat
d’ordinador i connexió a Internet, el material.
Aquesta nova manera de plantejar la formació, presenta tot un seguit d’avantatges tant per
l’alumnat com pel professorat. Pel que fa al professorat, li permet gestionar els recursos de la
manera que més li agradi i sobretot poder actualitzar les activitats i els recursos en qualsevol
moment. La seva utilització és relativament fàcil, i el que és més interessant és que es gratuït i
permet realitzar-ne còpies i modificacions, tan sols s’han de seguir unes normes bàsiques.
Aquesta plataforma també presenta l’oportunitat d’obrir xats, realitzar enquestes, crear fòrums
de debat, recollir treballs i retornar-ne les corresponents qualificacions. També ofereix un ampli
ventall de possibilitats per penjar imatges, modificar els texts, la grandària de la lletra, el color,
per tant, cada professor determinarà el seu propi estil en la creació del curs.

1.2 La situació actual de les TIC a les aules
Un cop s’ha vist quina ha estat l’evolució de la situació dels ordinadors a les aules, ens
centrarem en contextualitzar en quina tipologia de material existeix en els entorns virtuals
d’aprenentatge.
Iniciant pel que serien les editorials cal esmentar, que la immensa majoria d’elles, ja disposen
de llibres amb versions digitals. Hi ha altres editorials que tenen el llibre imprès, i després
posen a disposició del professorat tot de recursos digitals per impartir i ampliar els continguts
que s’han de treballar. No obstant, encara queda molt per fer, ja que moltes aules encara
utilitzen el llibre imprès.
Així doncs, podríem dir, que ens trobem en un procés de metamorfosi molt latent, en què no
acaba de produir-se del tot el canvi, ja que no és tenen tots els factors correctament elaborats i
entrellaçats per obtenir-ne un èxit segur. Aleshores el que realitzen la majoria de docents, és un
combinació dels recursos, i intenten gestionar l’aula tot fent una combinació dels mateixos.
7
Les tecnologies de la informació i la comunicació, conegudes amb el nom de TIC , fa molt de
temps que conviuen a les aules amb llibres de text i molts altres recursos. Val a dir, que
actualment, les TIC han anat guanyat terreny a tot el material escolar que s’havia estat utilitzant
fins ara. És a dir, els llibres de text, i cada dia més, s’estan substituint per llibres digitals. Les
explicacions a la pissarra, realitzades pels professors, s’ha anat transformant en explicacions
projectades en pissarres digitals. Així doncs, han estat tot un seguit de canvis que han produït,
una modernització de l’ensenyament, i una millora dels resultats obtinguts.

7

http://www.xtec.cat/escola/tec_inf/tic/1.htm. Les tecnologies de la informació i la comunicació. TIC
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La utilització dels recursos TIC, ha incrementat el ventall de recursos que pot utilitzar tant el
professorat com l’alumnat. Hi ha una gran quantitat de pàgines web que incorporen
explicacions, activitats de reforç, de consolidació o fins i tot d’ampliació. Amb aquesta oferta tan
gran, li permet a l’alumnat gestionar l’aprenentatge d’una manera més interactiva quan no és
troba a l’aula.
Cal esmentar també, que al llarg d’aquests onze anys, la quantitat de recursos existents a la
xarxa han anat augmentat moltíssim, per tant, existeix un ventall molt important d’activitats J8
9
Clic , Quaderns virtuals , vídeos educatius, entre molts altres.
Pel que fa l’alumnat, els ofereix la possibilitat de connectar-se des de qualsevol punt o
ordinador, tan sols han de recordar el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. A més a més els
permet connectar-se en el moment que ells desitgin, penjar-hi les seves tasques, consultar
resultats, qualificacions o bé material complementari. També els permet comentar amb els seus
companys aspectes de la matèria, comparar resultats, dubtes, entre altres.

2. Definició i context del problema
2.1 Contextualització
Aquest Treball Final de Màster ha nascut com a conseqüència de l’observació que es va anar
fent al llarg de la realització del Pràcticum I i II, en el centre on és feien les pràctiques. En les
primeres hores d’observació del funcionament i la gestió del centre, és va observar que la
immensa majoria dels cursos de l’ESO, tenien els seus cursos Moodle creats. Aquests cursos
havien estat elaborats mitjançant la plataforma Àgora, i era on la gran majoria de les matèries,
tenien una quantitat important de recursos penjats, així com també activitats de diverses
tipologies, és a dir, activitats de reforç i d’ampliació, vídeos, activitats digitals, pràctiques,
documentació addicional, entre altres.
La meva tutora del Pràcticum, realitzava classes de Tecnologia, a segon i tercer d’ESO, i tenia
cursos Moodle creats per a cadascun dels cursos, amb tot de recursos molt interessants. No
obstant, pel primer curs de l’ESO, és va veure que hi havia molt poca quantitat de material
creat i cercat, per dues unitats didàctiques que resulten ser molt importants per al correcte
desenvolupament de la matèria de Tecnologies.
Tot seguint les instruccions del Decret 143/2007, de 26 de juny, una de les unitats didàctiques
que resulta imprescindible a primer d’ESO, és la unitat de Materials. Tal i com esmenta el
mateix Decret, diu que es realitzarà “l’anàlisi de les propietats i usos dels diferents
materials tècnics i deducció de les seves aplicacions a partir de l’observació i anàlisi de
diferents objectes” (Decret 143/2007).
Tot i tenir una part important de teoria a l’aula ordinària, aquests alumnes també tenen sessions
al taller de Tecnologia, i és va observar que no es treballaven el que eren les eines. Per tant, tal
i com diu el mateix Decret, esmenta que cal fer un“ Reconeixement i anàlisi d’eines i
màquines pròpies de l’entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de
seguretat”.(Decret 143/2007)
Per tant, el que s’ha fet ha estat cercar tot de recursos per aquestes dues unitats didàctiques
per tal de poder-ne realitzar el correcte desenvolupament dels seus continguts.
10
Així doncs, la direcció del curs Moodle, és: http://agora.xtec.cat/nom-del-centre/moodle/ i en
aquesta pàgina si troben els recursos cercats i el plantejament de diverses activitats per a
poder portar a terme el desenvolupament de les unitats didàctiques d’Eines i Materials.

8

http://clic.xtec.cat/ca/index.htm. Activitats J-Clic
http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/index.htm. Quaderns virtuals
10
http://agora.xtec.cat/nom-del-centre/moodle/. Portal de la plataforma Moodle
9
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2.2 Tecnologia a primer curs de l’ ESO
La matèria de Tecnologies ha anat adquirit amb el temps una importància més gran i
progressiva, ja que ens ajuda a entendre l’ús dels objectes, ens millora la qualitat de vida i
també potencia el nostre coneixement i la comunicació. Partint de la base que l’alumnat durant
d’educació primària ja s’ha iniciat en aquestes eines de comunicació i que aquestes també es
treballen en diferents currículums de l’educació secundària obligatòria, és tindrà especial cura
per tal que l’alumnat adquireixi una riquesa més elevada d’habilitats i competències de les TIC.
A més a més, la matèria de Tecnologies té lligams amb tota la resta de matèries de l’educació
secundària, tal i com és mostra més detalladament en l’apartat 2.7. de connexió amb altres
matèries.
Per tant, des d’aquesta matèria és vetllarà per aportar el màxim de coneixements possibles, per
aconseguir orientar a l’alumnat cap a estudis posteriors i perquè també siguin persones
crítiques i responsables amb l’ús de les tecnologies.
La matèria de Tecnologia, al primer curs de l’ESO, resulta ser molt important, gestionar-la de la
manera més adequada i acurada possible. Els alumnes s’inicien en un funcionament diferent
de l’ensenyament, ja que el seu grau de maduresa és molt més elevat i permet al professorat
explicar-los nous continguts amb nous mètodes.
Tot seguit s’especifiquen quines són les aportacions de la matèria de tecnologies a les
competències bàsiques, segons marca el Decret 143/2007.

2.3 Competències bàsiques de la matèria
COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

APORTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES
- Adquirir i utilitzar el vocabulari tècnic i específic.
- Realitzar processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació

Comunicativa,
lingüística i
audiovisual

de la informació utilitzant els recursos i la terminologia adequada.
- Comprendre i comunicar missatges de tipus tecnològic.
- Lectura, interpretació i redacció de documents i informes tècnics.
- Interpretar i comprendre informacions i documents presents en els
mitjans de comunicació, tant audiovisuals com escrits, així com
utilitzar diferents tipus de text com a font d’informació.

Competències bàsiques

- Elaborar esquemes i representacions gràfiques, així com simulacions
de diferents objectes, circuits o processos tecnològics.
- Integrar la capacitat estètica i artística en el disseny i creació
d’objectes i estructures tècniques.
- Desenvolupar el sentit de la funcionalitat i la ergonomia en els
projectes realitzats, analitzant la seva aportació i funció dins del grup
sociocultural on s’instaura.
Artística i cultural

- Valorar la importància del disseny, l’estètica i el funcionament
d’objectes, aparells i estructures presents en la vida quotidiana i
laboral.
- Apreciar les iniciatives i contribucions dels altres companys, amb
actitud oberta i respectuosa, en els treballs i projectes d’equip.
- Apreciar la diversitat de produccions tecnològiques de les societats,
valorant críticament l’estètica de les estructures i els processos
confeccionats per l’ésser humà a partir de l’aplicació dels seus
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coneixements tecnològics.
- Manejar les tecnologies de la informació i la comunicació en la
recerca,

recollida,

selecció,

processament,

emmagatzematge

i

presentació de la informació.
- Aplicar les eines adequades per comunicar, difondre i publicar la
Tractament de la
informació i
competència digital

informació.
- Simulació de processos tecnològics.
- Utilitzar correctament les eines TIC per elaborar i presentar treballs i
informes tècnics.
- Utilitzar de manera adequada informació verbal, símbols i gràfics.
- Valorar l’ús dels recursos TIC com a fonts d’informació i comprensió
del món que ens envolta.
- Establir relacions quantitatives entre diferents magnituds.
- Utilitzar eines matemàtiques de mesura i càlculs de magnituds,

Matemàtica

escales, interpretació de gràfics i càlcul de magnituds físiques
mitjançant expressions matemàtiques.
- Aplicar aquestes eines matemàtiques en la resolució de problemes
pràctics relacionats amb l’àmbit tecnològic i l’entorn.
- Desenvolupar, mitjançant estratègies de resolució de problemes
tecnològics, la autonomia personal en la cerca, anàlisi i selecció
d’informació necessària per el desenvolupament d’un projecte.
- Elaborar

documents

i

informes

tècnics

seguint

unes

bases

orientatives.
- Dominar les habilitats per obtenir informació relacionada amb
Aprendre a
aprendre

conceptes

i

processos

tecnològics,

per

transformar-la

en

coneixement propi, sabent aplicar els nous coneixements i capacitats
en situacions semblants i contextos diversos.
- Incorporar l’ús d’eines informàtiques en les pràctiques educatives com
a mitjans d’aprenentatge.
- Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per ser
capaç d’aprendre d’una manera cada vegada més eficaç i autònoma,
així com per resoldre situacions reals d’aprenentatge.

processos tecnològics amb confiança i sentit crític.
- Conèixer les fases del procés tecnològic, així com saber-les aplicar en
tecnologies

Competències pròpies de

- Saber identificar i analitzar materials, objectes, aparells, màquines i

la realització de projectes tècnics.
Autonomia i
iniciativa personal

- Realitzar, amb iniciativa i autonomia, construccions de circuits
elèctrics i objectes tècnics, així com observar i avaluar el seu
funcionament i valorar les possibilitats de millora.
- Adquirir confiança en la proposta d’idees, la presa de decisions i la
realització de tasques individuals o de grup, cooperant amb iniciativa i
responsabilitat.
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- Utilitzar la creativitat, de manera autònoma, per idear solucions a
problemes i necessitats tecnològiques, plantejant alternatives i
valorant les conseqüències.
- Desenvolupar la iniciativa, l’esperit de superació, l’anàlisi crític i
autocrític i la perseverança davant les dificultats que puguin sorgir en
un procés tecnològic.
- Conèixer el funcionament i l’aplicació d’objectes, processos, sistemes i
entorns tecnològics.
- Desenvolupar habilitats per manipular objectes amb precisió i
seguretat.
Coneixement i
interacció amb el
món físic

- Analitzar materials d’ús tècnic, així com fonts i formes d’energia,
descobrint el seu origen, l’obtenció i la manera de treballar-los i
transformar-los.
- Identificar problemes i necessitats, plantejar-se preguntes i buscar
solucions, tot seguint les fases del procés tecnològic.
- Analitzar i valorar les repercussions mediambientals de l’activitat
tecnològica en diferents àmbits.
- Desenvolupar

la

capacitat

de

prendre

decisions

de

manera

fonamentada, integrant coneixements habilitats i actituds pròpies i de
la matèria.
- Analitzar i valorar les repercussions del desenvolupament tecnològic
en la vida i la salut de les persones, la societat i l’entorn.
- Analitzar i valorar la interacció històrica entre el desenvolupament
Social i ciutadana

tecnològic i el canvi socioeconòmic.
- Adquirir actituds de tolerància i respecte en la gestió de conflictes, la
discussió d’idees i la presa de decisions, mitjançant els treballs o
projectes de grup.
- Comprendre la necessitat de la solidaritat i la interdependència social
mitjançant el repartiment de tasques i funcions.
- Educar per formar ciutadans crítics davant l’avenç imparable del
desenvolupament tecnològic, així com per participar-hi activament.

Taula 1: Les competències bàsiques de la matèria de Tecnologies

2.4 Objectius de l’educació secundària obligatòria
Segons el Decret 143/2007, la finalitat de l’educació secundària obligatòria és proporcionar a
tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal
sòlid. També fa especial èmfasi en el fet que l’alumnat ha d’adquirir les habilitats i les
competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral. Es treballarà també,
la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments
discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes,
l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal. Així doncs, també és
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gestionarà la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i
cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb
autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les
noies.
En l’article 3 del mateix decret, es descriuen els objectius de l’educació secundària obligatòria
que contribueixen a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les
noies:
OBJECTIUS DE L’ESO

1

Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als
altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als
drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.

2

Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i
de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir
un desenvolupament personal equilibrat.

3

Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells.
Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.

4

Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació
amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els
comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.

5

Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el
sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar,
prendre decisions i assumir responsabilitats.

6

Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia
cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.

7

Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i
socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.

8

Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges
complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès, i
consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la
lectura i l’estudi de la literatura.

9

Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües
estrangeres.

10

Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses,
especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i
interpretar la informació amb sentit crític.

11

Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en
diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els
problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.

12

Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i
alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.
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13

Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents
manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.

14

Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi
ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

15

Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les
diferències, fermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i
l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social.
Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.
Taula 2: Els objectius bàsics de l’ESO

2.5 Objectius de la matèria de tecnologies
El Decret 143/2007 estableix en el seu annex 2 del currículum que, la matèria de tecnologies té
com objectiu el desenvolupament de les següents capacitats:

OBJECTIUS DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES

OT.1

Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees
del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones
individualment o col·lectiva.

OT.2

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

OT.3

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

OT.4

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

OT.5

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

OT.6

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

OT.7

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

OT.8

Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades
amb la formació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el comerç, valorant
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fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d’una forma apropiada i segura.
OT.9

Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient,
la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.
Taula 3: Els objectius de la matèria de Tecnologies

2.6 Continguts de La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials
A continuació es detallen els continguts de La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i
Materials de tecnologia, que són els continguts amb els quals es basarà aquesta memòria.

TECNOLÒGIC. EINES I MATERIALS

LA TECNOLOGIA I EL PROCÉS

CONTINGUTS
C.1

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

C.2

Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció
de les seves aplicacions a partir de l’observació i anàlisi de diferents
objectes

C.3

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

C.4

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

C.5

Valoració de la necessitat d’utilitzar les eines i tècniques adients per
treballar amb cada materials seguint les normes de seguretat.

Taula 4: Els continguts del bloc curricular. La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i Materials
de matèria de Tecnologies

2.7 Connexió amb altres matèries
La matèria de Tecnologies tal i com s’ha esmentat al començament està estretament
relacionada amb una gran quantitat de matèries del curs. A continuació és realitza una relació
amb la matèria i la connexió corresponent entre ambdues.
Matemàtiques

Representació gràfica i escales

Ciències Socials

Representació gràfica i escales

Llengua

Producció de textos orals i escrits per comunicar i compartir
projectes
Presentació de documentació i treballs

Ciències de la naturalesa
Amb totes les matèries

Reutilització i reciclatge de materials
Ús de normes de seguretat
Utilització dels recursos TIC
Taula 5: La connexió amb altres matèria

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

12

2.8 Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació establerts pel DECRET 143/2007, pels continguts de La tecnologia i el
procés tecnològic. Eines i materials són els següents:

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CA.1

Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats
dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves
aplicacions, evolució i tècniques de treball.

CA.2

Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d’un
objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes
de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible.
Taula 6: Els criteris d’avaluació marcats pel currículum de la matèria de Tecnologies

2.9 Tipus d’avaluació
L’avaluació dels processos d’aprenentatge és porta a terme seguint uns criteris d’avaluació. En
el nostre cas, caldrà tenir en compte els que marca el Decret, però addicionalment se n’han
establert d’específics per a cada unitat didàctica.
Per poder portar a terme el procés d’avaluació de la manera més acurada possible, és
realitzaran tres tipus d’avaluació. Inicialment, començarem les unitats didàctiques realitzant una
breu avaluació inicial. Amb aquesta petita activitat, podrem conèixer aproximadament quins
coneixements previs té el nostre alumnat. Aquest activitat és realitza a nivell de preguntes
orals, fent tot de preguntes breus.
Posteriorment es treballarà l’avaluació formativa. Aquesta avaluació ens acompanyarà i de
manera indiscutible, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, Per tant, serà una eina que
ens ajudarà a observar quins progressos realitza l’alumnat, així com també, observar quines
dificultats van trobant.
Finalment trobem l’avaluació sumativa, és a dir, aquella que ens proporciona la informació
sobre les capacitats assolides per l’alumnat en acabar la unitat didàctica. Aquesta eina és,
doncs, una síntesi dels resultats obtinguts en el grau d’assoliment dels objectius que s’han
marcat per a cada unitat didàctica.

2.10 Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat és una estratègia encaminada a aconseguir que la pràctica docent
s’ajusti a les diferències d’interessos, capacitats, motivacions, ritmes i estils d’aprenentatge que
presenta l’alumnat.
Per tant, es realitzaran unes intervencions que el que faran serà neutralitzar i així garantir que
tots els alumnes puguin adquirir uns coneixements bàsics. Així doncs, l’atenció a la diversitat
planteja un seguit d’actuacions per aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’educació de
qualitat.
En la creació del curs Moodle, s’han inclòs activitats de reforç i ampliació, i en els casos de les
pràctiques del taller de tecnologia també se n’han dissenyat tenint en compte l’atenció a la
diversitat.
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3. Descripció de la solució aportada
La solució aportada al plantejament inicial ha estat la creació d’una plataforma Moodle amb tot
de recursos digitals de diferents tipologies,
tipologies, que ens serviran de suport pels temes d’Eines i
Materials,, pertanyents al primer bloc curricular de la matèria,
ma
per al primer curs de l’ESO.
Els recursos que s’han utilitzat s’han extret de pàgines que són propietat del Departament
d’Ensenyament, com per exemple, la zona clic amb tot de J-Clic,
J Clic, també vídeos de programes
11
12
13
de Televisió de Catalunya , Quaderns virtuals, exercicis del portal Alexandria , l’EDU365
entre altres.
També s’han realitzat activitats pròpies, com per exemple totes les pràctiques que es portaran
a terme al taller de tecnologia.
Per tant, en aquest apartat, és mostrarà la solució aportada
aportada al problema que s’ha plantejat a
l’inici del treball.
El curs a la plataforma Moodle, s’ha estructurat amb tres blocs. En el primer bloc hi tenim la
presentació, és a dir, la identificació del curs i una breu introducció per als alumnes.

Imatge 1: Pàgina inicial de la plataforma Moodle

11

http://www.tv3.cat/.. Vídeos i recursos consultat de Televisió de Catalunya
http://alexandria.xtec.cat/ Portal Alexandria
13
http://www.edu365.cat/ Portal Edu365
12
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En el següent bloc hi trobem la primera unitat didàctica que es treballarà, és a dir, la unitat
didàctica 1: Les eines del taller de tecnologia. En aquest bloc hi ha tota una quantitat de
recursos molt variats que s’han distribuït al llarg d’una seqüència didàctica, tal i com és mostra
en l’apartat 3.1 en què hi ha la temporització d’aquesta unitat.
I finalment, trobem el tercer i últim bloc, és dir, la unitat didàctica 2: Els Materials. En aquest
bloc, també hi ha tota una quantitat de recursos molt variats que s’han distribuït al llarg d’una
seqüència didàctica, tal i com és mostra en l’apartat 3.2.
Pel que fa a l’estructura dels recursos penjats a la plataforma proposats per treballar, en cada
unitat didàctica, s’han desglossat en diferents apartats, així com també amb colors i imatges
diferents per fer-ho molt més atractiu per l’alumnat. Per tant, trobem les activitats distribuïdes
en diferents blocs, diferenciats entre ells per colors, imatges diversificades, que orientaran molt
millor a l’alumne.
La manera com s’han estructurat les dues unitats didàctiques és presenta a continuació,
mostrant en cada sessió quins continguts es treballaran, quins objectius tenim marcats, així
com també els criteris d’avaluació que se seguiran.
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3.1. Unitat didàctica d’eines.
CURS

UD

DURADA

PERÍODE

TÍTOL

1r (ESO)

1

5 h Teoria + 5h Taller

1r Trimestre

LES EINES DEL TALLER DE TECNOLOGIA

JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA
En aquesta unitat didàctica, es treballaran les diferents eines que ens podem trobar al taller de tecnologia. L’alumne aprendrà a identificar-les i conèixer l’ús que en
podrà realitzar amb cadascuna d’elles.
OBJECTIUS

CONTINGUTS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

O1.- Valorar l’ordre, la polidesa, el
rigor, la qualitat, l’expressió oral i
la seguretat en el treball executat.

CC1.- Les eines de l’aula de tecnologia.
Classificació de les eines per famílies i
reconèixer quina utilitat tenen cadascuna
d’elles.

Competència comunicació lingüística
Realització de diferents activitats en què s’hauran de redactar textos descriptius a patir de les
explicacions realitzades pel professor i les observacions de l’alumnat. A més a més l’alumne
incorporarà nou vocabulari específic.
Competència matemàtica
S’utilitzaran diferents instruments de mesura com per exemple el peu de rei, el regle, la cinta
mètrica i caldrà reconèixer i expressar les seves mesures amb la precisió i les unitats
corresponents.
Coneixement i la interacció amb el món físic
Interpretar quina correlació existeix entre l’eina i el material, així com observar les diferents
naturaleses de les eines, pel que fa a la seva construcció.
Tractament de la informació i la competència digital
Utilització d’Internet com un mitjà de cerca d’informació, així com també per treballar amb la
plataforma Moodle i realitzar les diferents activitats, també s’utilitzarà per intercanviar i comunicar
informació amb la resta de companys i el professorat.
Competència aprendre a aprendre
Capacitat per raonar quina serà l’eina més adequada per a la realització d’una tasca en concret,
així com complir les normes de seguretat i un ordre i una planificació en l’execució del treball.
Autonomia i iniciativa personal
Desenvolupar les diferents activitats proposades , tot seguint un pla de treball, la correcta selecció
de les eines, així com també les seves normes de seguretat.
Competència social i ciutadana
Es vetllarà per l’ordre i la correcta organització del taller de tecnologia, tot compartint material i
contribuint en les tasques de manteniment de l’aula.
Competència cultural i artística
Es treballaran diferents activitats que requeriran que l’alumne demostri la seva creativitat a partir

O2.- Aplicar les normes de
seguretat, en el moment d’utilitzar
les eines i en l’espai del taller de
tecnologia
O3.- Identificar les eines per
famílies i utilitzar-les per a les
operacions bàsiques del taller, tot
seguint les normes de seguretat
O4.Utilitzar
les
diferents
operacions bàsiques que es
poden
utilitzar
abans
de
començar a treballar.

CC2.- Les normes d’ús, conservació i
seguretat. Evitar accidents, no fer un ús
adequat de les eines i les instal·lacions, així
com respectar unes normes de seguretat.
CC3.- Les operacions bàsiques. Identificar
les diferents operacions bàsiques que s’han
de realitzar abans de començar a treballar
amb qualsevol eina.
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de l’observació prèvia que haurà realitzat a l’aula.

METODOLOGIA
- Combinació de diferents metodologies, des de l’explicació teòrica,
fins al treball pràctic amb activitats diversificades.
- Aquesta unitat té molts aspectes conceptuals i també de
procedimentals, i es dedicarà bona part del temps a interactuar amb
el material de l’aula taller.
- Les sessions que es realitzaran a l’aula taller, es portaran a terme
en les hores de desdoblament del grup.

RECURSOS MATERIALS I ESPAIS DOCENTS
-

Llibre de text, material confeccionat pel professor (dossiers, exercicis)
Recursos TIC i TAC ( portal EDU365, xtec, Alexandria, quaderns virtuals, JCLIC)
Plataforma Moodle
Audiovisuals (vídeos, presentacions multimèdia)
Examen del tema
Examen del tema amb adaptació per a l’atenció a la diversitat.
El projecte de l’aula de tecnologia

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
-

S’aplicaran les mesures necessàries per atendre a tots els col·lectius d’alumnat, tenint com a punt de partida les orientacions donades en l’apartat d’atenció a la diversitat.

-

Activitats amb parelles i en petits grups formats sota el criteri del professor, combinant alumnes amb rapidesa d’aprenentatge i alumnes amb més dificultats. Aquests grups
sempre seran flexibles i es podran anar modificant sota el criteri del professor.

-

Aquells alumnes que mostrin especial interès o que aprenguin ràpidament se’ls facilitarà informació addicional.

-

Aquells alumnes que presentin dificultats d’aprenentatge se’ls ajudarà a sintetitzar idees mitjançant mapes conceptuals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

SISTEMA D’AVALUACIÓ

CA1.- Treballar amb ordre, polidesa, rigor, i seguretat en el diferents
treballs.

Conceptes

Examen del tema + Quadern
Virtual (Moodle)

40%

CA2.- Mantenir en condicions adequades l’aula de tecnologia i aplicar
les normes de seguretat, en el moment d’utilitzar les eines i en l’espai
del taller de tecnologia

Procediments

Pràctica del taller

40%

Actituds

Observació directa+
Activitats digitals (moodle) +
Exposició treball de les eines

20%

CA3.- Identificar les eines per famílies i utilitzar-les per a les operacions
bàsiques del taller, tot seguint les normes de seguretat
CA4.- Treballar tot seguint les diferents operacions bàsiques que es
poden utilitzar abans de començar a treballar.

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

17

CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES
Matemàtiques i Ciències socials. Lectura de les diferents mesures i realitzar canvis d’unitats.
Llengua. Elaboració de textos orals i escrits per comunicar i compartir la informació i les seves idees.
Ciències de la naturalesa. Treballar amb coneixement de les normes de seguretat.
Amb totes les matèries. Utilització dels recursos TIC

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
CRITERIS
SESSIÓ

ACTIVITATS A REALITZAR

MATERIALS/RECURSOS

GRUP

DURADA

OBJECTIUS

CONTINGUTS
AVALUACIÓ

1
AULA

2

AULA
3
AULA

- Presentació dels objectius i dels criteris
d’avaluació de la unitat
- Realitzar una pluja d’idees amb tot el grup
classe
- Realitzar activitat del Moodle per deures
-

Repàs de la sessió anterior
Correcció dels deures
Classificació de les eines
Consultar la guia d’eines
Activitat J-Clic INICIACIÓ A LES EINES
per deures

- Repàs de la sessió anterior
- Treballar les operacions bàsiques de
traçat i marcatge
- Presentació les eines de traçat i marcatge

-

-

Pissarra digital
Llibre de text
Projector
Activitat El Taller: AVALUA’T I
PRACTICA del TALLER
(Moodle)
Presentació EINES DEL
TALLER DE TECNOLOGIA
(Moodle)
Web la guia d’eines (Moodle)
Pissarra digital
Projector
Llibre de text
Pissarra digital
Projector
Llibre de text
Presentació les eines de traçat i
marcatge

Gran

1 hora

O3

CC1

CA3

Gran

1 hora

O3

CC1

CA3

Gran

1 hora

O4

CC3

CA4
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4

AULA
5
AULA
1

TALLER
2
TALLER
3
TALLER
4
TALLER
5

- Repàs de la sessió anterior
- Normes de seguretat en el taller de
tecnologia
- Realitzar l’activitat de normes de seguretat
grupalment
- Realitzar l’activitat 1 i l’activitat 2 per
deures (Moodle)

- Pissarra digital
- Projector
- Web Normes de seguretat
(Moodle)
- Activitats del Moodle

- EXAMEN DEL TEMA
Entrega Quadern virtual (Moodle)

- Examen
- Quadern virtual (Moodle)

-Presentació del taller de tecnologia
-Distribució dels espais en el taller de
tecnologia
-Intervenció en el fòrum per deures
-Activitat J-Clic per deures
-Pràctica taller
-Distribució de les eines a cadascun dels
alumnes perquè comencin a realitzar les 3
fitxes identificatives.

-Pissarra digital
-Projector
-Llibre de text
-Web DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS
(Moodle)
-Activitat J-Clic LES EINES
-Practica taller
-Fitxa de mostra
-Eines del taller

-Pràctica taller
-Continuar amb el treball de les eines
-Introduir al glossari les tres eines treballades

-Pràctica taller
-Eines del taller
-Material de l’alumne
-Glossari (Moodle)

-Pràctica taller
-Continuar i finalitzar l’activitat de les fitxes
identificatives.

-Pràctica taller
-Eines del taller
-Material de l’alumne

-Exposició de l’eina treballada a la resta del
grup

-Pissarra digital

Gran

1 hora

O2

CC2

CA2

Gran

1 hora

O2-O3-O4

CC1-CC3

CA2-CA3-CA4

Gran

1 hora

O1-O2

CC1-CC2

CA1-CA2

½ grup

1 hora

O1-O2

CC1-CC2

CA1-CA2

½ grup

1 hora

O1-O2

CC1-CC2

CA1-CA2

½ grup

1 hora

O1-O2

CC1-CC2

CA1-CA2

½ grup

1 hora

O1-O2

CC1-CC2

CA1-CA2
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-Projector

TALLER

-Fitxes identificatives
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3.1.1 Recursos de la plataforma Moodle per la unitat 1: Les eines del taller
de tecnologia
Tot seguit es mostra, com ha quedat estructurat el tema en la plataforma Moodle.

Imatge 2: Introducció a la unitat didàctica 1: Les eines del taller de tecnologia

La
primera
unitat
didàctica s’ha estructurat
en quatre apartats que es
distingeixen
clarament
entre ells, per tenir
diferents colors.
Inicialment trobem una
introducció a les eines del
taller de tecnologia amb
tot d’activitats digitals, tot
seguit es treballen les
normes de seguretat al
taller de tecnologia. A
continuació s’hi troben tot
d’activitats
plantejades
per tal que les realitzi
l’alumnat, així com també
hi trobem totes aquelles
activitats que són de
reforç i ampliació. Al final
de la unitat hi trobem les
pràctiques del taller, així
com el glossari de la
unitat.
Imatge3 : Distribució de les diferents activitats de la unitat 1: Les eines al 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

21

Imatge 4 : Introducció a les eines del taller de tecnologia

Imatge 5 : Activitat J-Clic Iniciació a les eines

Imatge 6 : Activitat Guia d’Eines
14
15

14

15

http://clic.xtec.cat/projects/einestec/jclic/einestec.jclic.zip. Activitat J-Clic. iniciació a les eines
http://clic.xtec.cat/projects/einestec/jclic/einestec.jclic.zip
http://www.xtec.cat/~jrosell3/eines/ Activitat Guia d’Eines
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Imatge 7 : Activitat del Quadern virtual

Imatge 8 : Activitat El taller

16
17

17

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ferramentes_ca. Activitat del Quadern virtual
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ferramentes_ca
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/eines/index.htm Activitat el taller
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/eines/index.htm.
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Imatge 9: Activitat d’ampliació el peu de rei

Imatge 10 : Distribució d’espais, al taller de tecnologia

19

18

http://www.xtec.cat/~jasensio/ Activitat d’ampliació el peu de rei
http://alexandria.xtec.cat/mod/resource/view.php?id=10973. Distribució d’espais al taller de tecnologia
http://alexandria.xtec.cat/mod/resource/view.php?id=10973

19
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3.2 Unitat didàctica de materials.
CURS

UD

DURADA

PERÍODE

TÍTOL

1r (ESO)

2

5 h Teoria + 5h Taller

1r Trimestre

ELS MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA
En aquesta unitat didàctica, es treballaran els diferents tipus de materials que podem trobar en els objectes que té al seu voltant i que utilitza l’alumnat. És fomentarà
l’esperit crític en el consum de materials, així com també, la necessitat del reciclatge dels materials.
OBJECTIUS

CONTINGUTS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

O1.-Identificar els materials metàl·lics:
aliatges, metalls fèrrics i no fèrrics.

CC1.Materials
metàl·lics.
Identificar-ne els aliatges, metalls
fèrrics i no fèrrics.

Competència comunicació lingüística
Realització de diferents activitats en què s’hauran de redactar textos descriptius a patir de les
explicacions realitzades pel professor i les observacions de l’alumnat. A més a més l’alumne
incorporarà nou vocabulari específic.
Competència matemàtica
S’estudiaran diversos materials ferris, segons la seva proporció de carboni. S’utilitzarà el concepte de
percentatge per realitzar-ne la interpretació.
Coneixement i la interacció amb el món físic
Interpretar quina correlació existeix entre la naturalesa d’un objecte i els diferents materials que el
configuren, així com interpretar l’impacte en el medi ambient.
Tractament de la informació i la competència digital
Utilització d’Internet com un mitjà de cerca d’informació, així com també per treballar amb la
plataforma Moodle i realitzar les diferents activitats, també s’utilitzarà per intercanviar i comunicar
informació amb la resta de companys i el professorat.
Competència aprendre a aprendre
Capacitat per descriure quins són els materials que componen un objecte, a partir de la naturalesa
dels seus materials.
Autonomia i iniciativa personal
Desenvolupar les diferents activitats proposades , tot seguint un pla de treball, la correcta selecció de
les eines i els materials, així com també les seves normes de seguretat.
Competència social i ciutadana
És valorarà la necessitat de reciclar els materials, per tal de preservar el medi natural, i causar la
menor quantitat de danys possible en el medi.
Competència cultural i artística
Es treballaran diferents activitats que requeriran que l’alumne demostri la seva creativitat a partir de
l’observació prèvia que haurà realitzat a l’aula.

O2.-Identificar
els
materials
no
metàl·lics: materials plàstics i ceràmics.
O3.-Identificar
les
importants de fusta.

classes

més

O4.-Identificar els
utilitzats actualment.

materials

més

O5.-Descriure els components d’un
objecte segons els seus materials.

CC2.- Materials
no metàl·lics.
Identificar-ne els materials plàstics i
ceràmics.
CC3.- La fusta. Identificar-ne les
propietats bàsiques com a material
tècnic.
CC4.Ús
dels
materials.
Reconèixer l’ús del materials en els
objectes.
CC5.Anàlisis
d’objectes.
Descripció dels materials amb els
quals està configurat un objecte.
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METODOLOGIA
-Combinació de diferents metodologies, des de l’explicació teòrica, fins
al treball pràctic amb activitats diversificades.
-Aquesta unitat té molts aspectes conceptuals i també de
procedimentals, i es dedicarà bona part del temps a interactuar amb el
material de l’aula taller.
-Les sessions que es realitzaran a l’aula taller, es portaran a terme en
les hores de desdoblament del grup.

RECURSOS MATERIALS I ESPAIS DOCENTS
-

Llibre de text, material confeccionat pel professor (dossiers, exercicis)
Recursos TIC i TAC ( portal EDU365, xtec, Alexandria, quaderns virtuals, JCLIC)
Audiovisuals (vídeos, presentacions multimèdia)
Plataforma Moodle
Examen del tema
Examen del tema amb adaptació per a l’atenció a la diversitat.
El projecte de l’aula de tecnologia

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
-

-

S’aplicaran les mesures necessàries per atendre a tots els col·lectius d’alumnat, tenint com a punt de partida les orientacions donades en l’apartat d’atenció a la diversitat.
Activitats amb parelles i en petits grups formats sota el criteri del professor, combinant alumnes amb rapidesa d’aprenentatge i alumnes amb més dificultats. Aquests grups sempre
seran flexibles i es podran anar modificant sota el criteri del professor.
Aquells alumnes que mostrin especial interès o que aprenguin ràpidament se’ls facilitarà informació addicional.
Aquells alumnes que presentin dificultats d’aprenentatge se’ls ajudarà a sintetitzar idees mitjançant mapes conceptuals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CA1.- Descriure i identificar les característiques, les propietats i els
usos dels materials metàl·lics: aliatges, metalls fèrrics i no fèrrics.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
Conceptes

Examen del tema + Quadern
virtual (Moodle)

40%

Procediments

Pràctiques del taller

40%

Actitud

Observació directa + Activitats
digitals (moodle)

20%

CA2.- Descriure i identificar les característiques i les propietats dels
materials no metàl·lics: materials plàstics i ceràmics.
CA3.-Descriure les propietats bàsiques de la fusta com a material
tècnic.
CA4.- Reflexionar i debatre sobre l’ús dels materials més utilitzats
actualment.
CA5: Nombrar els components d’un objecte segons els materials amb
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els quals ha estat construït.

CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES
Matemàtiques i Ciències socials. Interpretació de dades numèriques expressades en percentatges.
Llengua. Producció de textos orals i escrits per comunicar i compartir la informació i les seves idees.
Ciències de la naturalesa. Reutilització i reciclatge dels materials.
Amb totes les matèries. Utilització dels recursos TIC

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
CRITERIS
SESSIÓ

ACTIVITATS A REALITZAR

MATERIALS/RECURSOS

GRUP

DURADA

OBJECTIUS

CONTINGUTS
AVALUACIÓ

1

AULA

2

AULA

3

-Presentació dels objectius i dels criteris
d’avaluació de la unitat
-Treballar els materials metàl·lics fèrrics
-Veure vídeo de la Vida del ferro (Moodle)
-Deures interacció al fòrum

-Pissarra digital
-Projector
-Mapa conceptual (Moodle)
-Vídeo (Moodle)
-Fòrum del Moodle

Gran

1 hora

O1

CC1

CA1

-Treballar els materials metàl·lics no fèrrics, tot
veient petits vídeos.
-Realitzar un petit debat fomentant els
continguts treballats als vídeos
-Deures realitzar un resum dels vídeos que
s’han vist a classe.

-Pissarra digital
-Projector
-Vídeos (Moodle)
-Activitat 1(Moodle)

Gran

1 hora

O2

CC2

CA2

-Treballar els materials no metàl·lics.
-Treballar les propietats bàsiques de la fusta.

-Pissarra digital
-Projector

Gran

1 hora

O3

CC3

CA3
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AULA

4

AULA

-Visualitzar vídeo de la fusta
-Deures fer intervenció al fòrum sobre el vídeo

-Vídeo (Moodle)
-Fòrum (Moodle)

-Treballar els materials no metàl·lics.
-Visualitzar un vídeo de la producció
d’ampolles.
-Visualitzar un vídeo sobre l’ús irracional dels
materials no metàl·lics
-Deures Activitat J-Clic
-Deures realitzar una intervenció al fòrum

-Pissarra digital
-Projector
-Vídeos (Moodle)
-Fòrum (Moodle)
-Activitat J-Clic

-EXAMEN DEL TEMA
Entrega Quadern virtual (Moodle)

-Examen
-Quadern virtual (Moodle)

-Recordatori de les normes de seguretat al
taller de tecnologia
-Presentar la pràctica que hauran de fer al
taller de tecnologia.
-Iniciar la pràctica nº.1

-Pissarra digital
-Projector
-Pràctica nº1 (Moodle)

-Continuar amb la realització de la pràctica
nº.1

-Pràctica nº 1
-Eines del taller
-Material del taller de tecnologia

Gran

1 hora

O4

CC4

CA4

Gran

1 hora

O1-O4

CC1-CC4

CA1-CA4

½ grup

1 hora

O5

CC5

CA5

½ grup

1 hora

O5

CC5

CA5

½ grup

1 hora

O5

CC5

CA5

½ grup

1 hora

O5

CC5

CA5

5
AULA
1

TALLER
2
TALLER
3
TALLER

-Continuació de la pràctica nº.1 i la seva
corresponent finalització

-Pràctica nº 1
-Eines del taller
-Material del taller de tecnologia

-Explicar la pràctica nº.2 i iniciar-la.

-Pràctica nº 2
-Eines del taller
-Material del taller de tecnologia

4
TALLER
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5
-Finalització de la pràctica.
-Verificar davant del professor que sona

TALLER

-Pràctica nº 2
-Eines del taller
-Material del taller de tecnologia

½ grup

1 hora

O5

CC5

CA5
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3.2.1 Recursos de la plataforma Moodle per la unitat 2: Els Materials

Imatge 11: Introducció a la unitat didàctica 2: Els Materials

Aquesta unitat didàctica, la dels Materials, també s’ha construït amb la mateixa estructura que
la unitat didàctica 1.
El motiu pel qual s’ha realitzat amb la mateixa tipologia d’estructura, ha estat per poder facilitar
a l’alumnat les tasques de cerca i seguiment de les diferents activitats.
Aquesta unitat s’ha classificat amb tres grans apartats: els materials metàl·lics fèrrics, els
materials metàl·lics no fèrrics i finalment els materials no metàl·lics. Pel que fa a l’últim apartat,
és a dir, el dels materials no metàl·lics s’ha dividit en dos grups: la fusta i els plàstics. En cada
cas s’hi ha incorporat diferents recursos, així com també activitats de reforç i ampliació per
poder atendre l’atenció a la diversitat. Finalment i en l’últim apartat hi trobem totes les
pràctiques que es portaran a terme al taller de tecnologia.
En aquesta unitat s’han dissenyat dues pràctiques de curta durada i també se n’han dissenyat
una de reforç, així com també una d’ampliació. D’aquesta manera podrem atendre l’atenció a la
diversitat del grup classe.

Imatge 12: Part de la distribució de la unitat didàctica 2: Els Materials
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Imatge 13: Següent part de la distribució de les diferents activitats de la unitat 2: Els
Els Materials

S’ha realitzat un mapa conceptual i s’ha
s ha ubicat a l’inici del tema per aportar una idea més clara
a tot l’alumnat de quins seran els aspectes que es treballaran al llarg de la unitat didàctica.

Imatge14:: Imatge del mapa conceptual de la unitat didàctica 2: Els materials
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En aquesta unitat didàctica hi ha una
gran quantitat de vídeos que,
expliquen de manera molt acurada
part dels continguts que es volen
treballar. Pel que fa als materials
metàl·lics s’han posat una diversitat
d’activitats de diferents tipologies tal i
com s’indica a continuació.
D’altra banda, per poder treballar els
materials no metàl·lics s’han buscat
també un gran quantitat de vídeos per
tal que l’alumne els puguin visualitzar
tranquil·lament a casa seva, i així
posteriorment realitzar una activitat
entregable a la plataforma Moodle.
20

Imatge 15: Imatge del vídeo Les vides del ferro “ Materials Metàl·lics”

Imatge 16: Activitat de reforç “Resum Materials
21
Metàl·lics”

Imatge 17: Activitat de reforç J-Clic “
22
Materials Metàl·lics”

23

Imatge 18: Activitat d’ampliació “ Vídeo Alt forn (anglès)”

20

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30157 Vídeo Què, qui com Les vides del ferro
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1122. Activitat de reforç “Els Materials
Metàl·lics”
22
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3680 Activitat de reforç J-Clic “ Els Materials Metàl·lics”
23
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/blast_furnace/index_embed.shtml activitat
d’ampliació “ Vídeo Alt Forn (anglès)”
21
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Un cop és finalitza el bloc dels materials metàl·lics, s’iniciarà el bloc dels materials no metàl·lics.
Aquest també s’ha estructurat en dos grans apartats. El primer fa referència a la fusta, i el
segon als plàstics. Pel que fa als dos blocs també hi tenim una activitat de reforç, així com
també una d’ampliació. Finalment, i com a informació addicional, s’ ha incorporat un vídeo del
vidre per tal que aquells alumnes que tinguin interès el puguin visualitzar i posteriorment fer-ne
una retorn al/la professor/a. Finalment, i tal com s’ha indicat en el tema anterior, al final de tot i
trobem un glossari de la unitat que hauran de complimentar els alumnes, així com també, totes
les pràctiques que es realitzaran al llarg d’aquesta unitat. Tots aquests documents es troben a
l’Annex.

24

Imatge 19: Vídeo “Els enemics de la fusta”

Imatge 20: Activitat de reforç “Toquem fusta”

24
25

25

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=43609 Vídeo del Què, qui com Els enemics de la fusta
http://www.xtec.cat/col-ateneuinstructiu/toquemfusta/TKF11.swf Activitat de reforç “Toquem fusta”

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

33

Imatge 21: Imatge de l’activitat J-Clic “ Els plàstics

”26

Imatge 22: Imatge del vídeo “Reflexionem”

26
27

27

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3679 Activitat J-Clic Els plàstics
http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=45367 Vídeo Què, qui com Reflexionem
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28

Imatge 23: Imatge del “Quadern virtual”

29

Imatge 24: Imatge del vídeo “ El vidre un material magnífic”

28
29

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/tecnologia_eso1_ca. Quadern virtual
http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30053 Vídeo Què, qui com El vidre un material magnífic
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3.3 Metodologia d’ensenyament aprenentatge
Les orientacions didàctiques per a la gestió de les dues unitats didàctiques que configuren
aquest treball, s’han de basar en l’assoliment de les competències bàsiques. L’alumnat
necessitarà desenvolupar-se correctament per fer front a una societat canviant, per
desenvolupar les activitats, així com per exemple, resoldre problemes i situacions amb què es
trobarà al llarg de la vida.
Així doncs, s’ha de ser molt curós i prudent en el moment de seleccionar les metodologies
necessàries perquè l’alumnat aprengui a utilitzar els recursos, els coneixements, les habilitats i
les actituds d’una manera flexible i adequada, en el diferents contextos i situacions.
Per a realitzar el desenvolupament de les dues unitats didàctiques, s’ha seguit la teoria
constructivista, l’aprenentatge significatiu i la zona de desenvolupament proper de l’alumne.
Així doncs, els alumnes es converteixen en el motor del seu propi aprenentatge, i el professor
ha d’exercir un paper de guia per a posar en contacte les experiències prèvies de l’alumnat
amb els nous coneixements.
Aquesta concepció de l’ensenyament, permet, a més a més, garantir la funcionalitat de
l’aprenentatge, és a dir, assegurar que l’alumnat podrà utilitzar els continguts que aprengui en
circumstàncies reals, bé portant-les a la pràctica, bé utilitzant-les com a instrument per
aconseguir nous objectius.
Una coherència amb el procés d’ensenyament i aprenentatge, parteix de la base que cal
començar per aquells conceptes que resulten més bàsics, simples i concrets, per a poder
acabar amb aquells conceptes que són més complexes i abstractes.
Per tant, podem utilitzar diferents metodologies, la selecció d’alguna d’elles dependrà sempre
de l’alumnat amb el qual ens trobem posteriorment a l’aula.
Partirem de la base, que cal tenir en compte les experiències prèvies de l’alumnat, i que caldrà
observar quins coneixements previs tenen d’aquells continguts que nosaltres volem treballar.
També caldrà utilitzar una metodologia en què l’alumnat per ell mateix obtingui les seves
pròpies deduccions, en què ell mateix arribi a una solució final, sense dependre en accés del
professor. Per tant, s’intentarà defugir al màxim de les classes expositives en què l’alumnat
assoleix un paper més passiu. Aplicarem estratègies per al desenvolupament de reflexions i
pensament crítics i alternatius, i proposarem tasques per realitzar a casa i fer-ne un seguiment
continu, perquè els alumnes puguin aprendre ells mateixos dels seus propis errors, en el cas
que n’hi hagi. També ens serà molt interessant aquesta metodologia per poder potenciar
aquells alumnes que tenen ritmes de treball elevats, i així podran observar com milloren i com
poden potenciar els seus punts més febles.
És fomentaran les situacions motivadores per a l’aprenentatge, tot plantejant situacions que
puguin connectar amb els seus interessos i així captivar més fàcilment l’atenció de l’alumnat.
Es fomentarà l’ambient de participació en els activitats proposades a classe i s’incentivarà el
respecte entre companys, evitant manifestacions negatives.
S’utilitzaran una gran varietat de recursos i materials els quals es trobaran tots ells penjats a
plataforma Moodle.
En cadascuna de les unitats s’han proposat activitats d’ampliació i també de reforç, per
fomentar els diferents ritmes d’aprenentatge.
Finalment, és potenciarà el treball en grup, la interacció alumne-alumne, com a eina per a
dinamitzar els diferents processos d’aprenentatge.
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3.4 Espais utilitzats i recursos didàctics
Per a la realització d’aquestes dues unitats didàctiques s’utilitzaran els espais que es detallen a
continuació:
Aula ordinària: dotada de projector, ordinador, pissarra digital i pantalla per
projeccions. En aquest espai es realitzaran els tractament dels continguts, el
professorat portarà a terme les diferents explicacions i l’alumnat realitzarà activitats de
diverses característiques. S’utilitzaran tots de recursos que hi ha penjats a la
plataforma Moodle per complementar les explicacions.
Aula taller: en aquest espai, es portaran a terme les pràctiques plantejades per a
cadascuna de les unitats. Els alumnes hi treballaran amb grups reduïts o bé
individualment. En aquest espai, hi trobarem totes les eines necessàries, així com
també un ordinador, un projector i una pissarra.
Els recursos materials i didàctics que s’utilitzaran seran els necessaris depenent de la unitat
didàctica que s’estigui treballant. No obstant, s’utilitzaran: el llibre de text, dossiers i exercicis
preparats pel professor i exercicis trobats en pàgines web educatives. També s’utilitzaran eines
TIC i TAC, així com tot de materials disponible a l’aula taller.

3.5 Organització del grup
Les sessions que es portaran a terme a l’aula ordinària, es realitzaran amb tot el grup classe,
de manera que totes les explicacions i les exposicions dels nous continguts es portaran a terme
amb tot el grup. No obstant, per a la realització de les diverses activitats proposades pel
professor, es podran portar a terme individualment, per parelles, per petits grups homogenis i/o
heterogenis; sempre sota el criteri del professor.
La formació dels grups i/o parelles també es realitzarà sota la supervisió del professor, o bé
segons el seu criteri.
Parelles: comporta un treball en què les dues persones que el configuren han de
prendre un compromís mutu per assolir els objectius marcats.
Grups petits de (3 o 4 alumnes): aquests grups, fomenten la coordinació d’esforços,
el respecte, l’autonomia i la responsabilitat.
Grups grans: aquesta tipologia de grups s’aconsellen per a les exposicions orals, els
debats i totes aquelles activitats de motivació.

3.6 Organització de la matèria
Segons estableix el Decret 143/2007, la matèria de Tecnologies té un total de 210 hores a
repartir en els tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria. Per tant, si és
reparteixen de manera equitativa, queden un total de 70 hores per a cada curs, repartides a raó
de dues hores a la setmana. En una de les hores de l’assignatura es portaran a terme les
sessions de teoria, en què tindrem tot el grup classe sencer. No obstant, en una de les hores
de la matèria, no està permès que el grup sobrepassi el 20 alumnes. Per tant, és desdoblarà el
grup una hora a la setmana, i s’aprofitarà per portar a terme les pràctiques en el taller de
tecnologia.
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3.7 Temporització de les unitats didàctiques
Les dues unitats didàctiques, s’han distribuït al llarg del primer trimestre i en diferents sessions,
tal i com és mostra en la següent taula resum.

SESSIONS (hores)
UD

TÍTOL

TRIMESTRE
Aula

Taller

1

Les eines

5

5

1r trimestre

2

Els materials

5

5

1r trimestre

La dedicació d’hores de cada unitat s’ha realitzat tenint en compte la quantitat d’activitats que
s’han incorporat en el curs Moodle, així com també s’ha tingut en compte les pràctiques que
s’han dissenyat i que s’hauran de portar a terme en els hores del taller.
Per a cada unitat didàctica s’ha realitzat una seqüència didàctica, tal i com s’ha mostrat en els
apartats anteriors, tot resumint quina serà la durada de cada sessió i que és realitzarà en cada
una d’elles. Per a cada sessió s’especifica si és portarà a terme a l’aula ordinària o bé al taller
de tecnologia. També s’han especificat els objectius marcats en cada unitat, així com també
quins seran els continguts que es treballaran i els seus corresponents criteris d’avaluació.
S’estableix un desglós més específic de les competències bàsiques, tot explicant de quina
manera es treballaran al llarg de cada unitat. Tot seguit s’explica quina serà la metodologia que
es seguirà per portar a terme cadascuna de les unitats, així com també quins seran els
recursos que s’utilitzaran per fer-ho.
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4. Resultats
Pel que fa als resultats d’aquest Treball Final de Màster m’agradaria esmentar un parell
d’aspectes. Tal i com s’indica a l’inici del mateix treball, és comenta que aquest treball va néixer
com a conseqüència d’una observació que es va realitzar al llarg del Pràcticum I i II. Es va
observar que pel primer curs de l’ESO no existia cap curs Moodle creat, on els alumnes i el
mateix professorat poguessin consultar, treballar, i realitzar diferents tipus d’activitats per
aportar un suport al materials que ja venia utilitzat el professor de la matèria en qüestió.
No obstant, un cop vaig començar a realitzar el Treball Final de Màster, ja ens trobàvem en el
mes de març i per tant, tot i que ja es portava un temps considerable al centre interactuant amb
els alumnes i el professor titular de la matèria, va ser del tot impossible poder portar a terme
aquest treball. Així doncs, abans no es va detectar el problema ja havien passat moltes hores,
així com també destacar, que ja s’havia visualitzar una part important del material que posseïa
el Departament de Tecnologia.
Per tant, no s’ha pogut portar a terme la implantació d’aquests recursos que he cercat i creat,
en cap de les cinc línies de primer de l’ESO existents en el centre del pràcticum, però l’objectiu
es poder-ho implementar en el proper curs.
Cal recordar que s’han cercat recursos per a dues unitats didàctiques en què ambdues estan
ubicades en el primer trimestre del curs, per tant, pel que fa aquest aspecte també hagués
estat impossible poder-ho portar a terme.
Com a resultat final, també m’agradaria esmentar, que he trobat una gran quantitat de recursos
a la xarxa, i m’agradaria emfatitzar el fet que el Departament d’Ensenyament té a la disposició
dels docents una gran quantitat de recursos per poder potenciar certs continguts, així com
també aportar una visió més moderna i actualitzada del tot allò que s’ha de treballar a la
matèria de Tecnologies.
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5. Conclusions
La realització d’aquest Treball Final de Màster ha estat per a mi una tasca molt enriquidora i al
mateix temps m’ha permès treballar en una plataforma que ofereix un ventall de possibilitat
molt àmplies. Amb la construcció d’aquest curs Moodle, he hagut de realitzar una síntesi de tot
allò que s’ha anat treballant al llarg de la realització del Màster. Cal recordar que en les
diferents assignatures que s’han realitzat al llarg de tot el curs, he tingut l’oportunitat de
descobrir noves eines, materials, etc... Així doncs, he incorporat molts coneixements,
metodologies i recursos per tal de poder gestionar en un futur, com a docent, un ventall molt
important de possibilitats per desenvolupar les sessions tant de l’aula ordinària com al taller de
tecnologia.
No obstant i m’ha agradaria remarcar-ho especialment, aquest Treball Final de Màster no ha
intentat, en cap moment, ser la única eina que s’utilitzarà per tal d’impartir la matèria, sinó tot al
contrari, voldrà ser un recurs molt interessant i de suport per ajudar al professorat a impartir les
dues unitats didàctiques d’Eines i Materials, que són un pilar fonamental per l’alumnat, pel que
fa al primer curs de la matèria de Tecnologies.
Per tant, doncs, el professor en qüestió, podrà utilitzar un llibre de text, un llibre digital i a més a
més, completar-ho amb els recursos que s’han buscat i penjat a la plataforma.
Pel que fa a la recerca dels materials que he acabat utilitzant, m’agradaria destacar-ne el fet
que m’ha anat molt bé, perquè he tingut l’oportunitat de visualitzar una gran quantitat de
recursos, els he hagut de seleccionar, temporitzar i organitzar al llarg de les sessions, per tant,
m’ha ajudat a organitzar-me i aprendre com s’han de programar les unitats didàctiques i les
sessions.
La creació d’uns curs Moodle també m’ha ajudat a reflexionar i a ser una persona, i en el futur,
un docent crític, amb la informació que tenim a l’abast per poder impartir els continguts que
marca el currículum.
Val a dir que en la creació d’aquesta plataforma hi he destinat una quantitat molt important
d’hores, però sorprenentment, a mesura que l’anava construint m’he adonat que fins i tot era
divertit. Finalment, vaig acabar observant que per mi era una manera molt dinàmica de poder
gestionar la informació que posteriorment acabaré utilitzant per treballar amb l’alumnat.
Amb la creació d’aquest curs, també he tingut la oportunitat de donar un estil propi a la matèria,
jo mateixa he escollit imatges, colors, recursos i això provoca involuntàriament que el docent
acabi caracteritzant la plataforma d’una manera molt personal.
Tot i l’esforç que comporta la creació d’un curs Moodle, val a dir, que posteriorment el que
ocasiona és un estalvi important en la gestió i l’organització del temari. És a dir, any a any pots
utilitzar el mateix curs i la única cosa que pots fer si vols, és incorporar-hi nous recursos, o bé
treure’n o simplement deixar-ho tal i com ho tens perquè ja s’adapta a les necessitats de
l’alumnat i als teus requeriments.
Un altre aspecte que m’agradaria destacar, és el fet, que la gestió d’un curs Moodle és molt
simple, és a dir, sabent unes premisses molt bàsiques, pots dissenyar i crear un curs. El seu
funcionament és molt intuïtiu, així doncs, quan els nostres alumnes utilitzin aquest recurs, no
necessitaran massa explicacions per a poder fer-ho anar.
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