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1. Introducció
En aquest treball de fi de màster es pretén elaborar una programació de sortides escolars per a
un grup d’alumnes de 3r d’ESO.
Les sortides escolars són un recurs molt important i útil perquè els alumnes siguin capaços de
comprendre la relació que s’estableix entre les feines de la vida quotidiana i dels materials
utilitzats, amb els coneixements impartits a classe.
Per tant, en el següent treball es realitzarà un estudi de tres sortides per a la matèria de
Tecnologia, on es plantejarà una per cada trimestre. Amb la finalitat de relacionar els continguts
teòrics que es desenvoluparan a classe, amb les activitats pràctiques (mitjançant fitxes) que els
alumnes hauran d’elaborar, al lloc on es realitzi la sortida; de manera que ells mateixos siguin
capaços d’entendre la relació establerta entre els continguts teòrics i la pràctica. Els criteris per
a l’elecció de les sortides estan relacionats estrictament amb el currículum de 3r curs d’ESO i
amb les competències bàsiques que s’han d’assolir.
Cal dir que en el primer moment, la idea principal del treball era realitzar l’estudi de les sortides
per a un grup amb diversificació curricular de 3r d’ESO, però finalment es va optar per a realitzar
una programació de sortides que poguessin ser desenvolupades pels dos tipus de currículum,
tant l’ordinari com el diversificat.

2. Definició del problema
Les sortides escolars són un recurs fonamental per a la matèria de Tecnologia, ja que a més de
complementar els coneixements que s’adquireixen a l’aula, serveixen com a recurs pedagògic
que té com a objectiu, contextualitzar els aprenentatges teòrics amb els pràctics.
Tot i ser un recurs molt útil, comporta una gran feina d’elaboració i programació per als docents.
Els alumnes veuen les sortides com un dia lúdic, on no han de fer res, simplement passejar al
lloc on es desenvolupa la sortida i estar parlant amb els seus companys de classe.
Per tant, el que s’ha d’aconseguir com a docents es motivar a l’alumnat fent una recerca de
sortides que siguin del seu interès i es pugin relacionar amb els coneixements d’aquest curs. Per
què d’aquesta manera en puguem treure un bon ús d’aquest recurs.
En el moment en el qual s’està desenvolupant la sortida, hem d’observar a l’alumnat i analitzar
les seves opinions i comentaris, per fer-los reflexionar mitjançant preguntes sobre el tema en
qüestió i d’aquesta manera relacionin els conceptes que s’estan tractant durant la realització de
la sortida.

3. Adequació de les sortides escolars
3.1. Què s’entén per sortida escolar?
Les sortides escolars o excursions, s’entenen com un recorregut o travessia amb unes finalitats
d’aprenentatge on els estudiants realitzen activitats amb la supervisió del docent o bé de monitors
o guies especialitzats en el lloc on es desenvolupa.
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Aquestes sortides, tenen com a fonament principal l’experimentació social de l’alumnat, que amb
l’experiència que viuen es pot integrar d’una manera més senzilla la teoria desenvolupada a
l’aula. Es parla d’una metodologia activa que es basa en l’ensenyament-aprenentatge.

3.2. Base psicopedagògica
Podem dir que les sortides escolars, es tracten d’estratègies didàctiques de manera pedagògica
que permeten la comprensió de l’entorn mitjançant el contacte i la experiència viscuda.
Es parteix del concepte piagetià (El enfoque constructivista de Piaget) que considera que
l’individu aprèn quan el coneixement nou s’integra amb esquemes de coneixement que ja conté,
modificant-los. Per tant podem dir, que les sortides afavoreixen el concepte d’integració dels
coneixements i la modificació d’aquests esquemes.
L’explicació de la construcció del pensament és a través de l’aprenentatge, és a dir mitjançant la
manipulació amb l’intercanvi directe a la realitat. Aleshores una experiència produïda a una
sortida afavoreix el desenvolupament de l’aprenentatge, ja que es rep informació nova, es manté
un contacte directe amb la realitat i una manipulació amb el medi.
Per a què hi pugui haver una relació significativa entre els coneixements nous i els que l’alumne
ja té, ens basem en l’aprenentatge significatiu que cita Novak: (Ballester Vallori, 2002) “...
l’aprenentatge significatiu es el procés pel que es relaciona una nova informació amb algun
aspecte ja existent en la estructura cognitiva de l’individu i que sigui rellevant pel material que
s’intenta aprendre”. L’eix principal del procés d’aprenentatge es la relació de l’alumne amb la
nova informació significativa.
La utilització del recurs de les sortides escolars, et permet d’alguna manera motivar a l’alumnat
que veuen com reben informació de forma atractiva en un entorn diferent del que es troba a la
rutina diària del centre. Els permet comprendre i interpretar l’espai d’una manera real en contacte
amb els coneixements que s’estan impartint.
Les sortides són importants no només pels coneixements que els alumnes poden adquirir durant
la visita, sinó pel contacte de l’alumnat amb la realitat que fa que es posi a reflexionar, per
exemple sobre els processos que s’han de realitzar per arribar a un producte final. Aquest fet
d’estar en contacte amb la realitat fa que els alumnes puguin sentir curiositat i que en arribar a
casa continuïn buscant informació, o d’altra banda ho comenti a la seva família o amics i vulguin
anar un altre dia per tornar a realitzar la visita o fer-la amb més profunditat. Per exemple, en un
dels estudis realitzats a Londres (Dillon, et al., 2005) explica com un nen va tornar el cap de
setmana amb la seva família al lloc on va estar d’excursió amb l’escola. Això indica que mitjançant
la visita s’ha fet que l’alumne s’interessi pel tema i vulgui tenir més informació sobre aquell tema
en concret.
Segons l’informe realitzat a Londres (Dillon, et al., 2005), podem relacionar l’educació a l’aire
lliure amb cinc tipus d’èmfasi: la experiència viscuda, el context exterior, la pedagogia, la idea
integradora i l’aprenentatge.
Les teories il·lustren fonamentalment diferents hipòtesis sobre com pot ocórrer l’aprenentatge en
una sortida, es poden identificar tres perspectives pedagògiques:
-

L’associativa, que afavoreix les associacions de comportament.
La constructiva, que seria donar significat a partir d’experiències.
La d’involucrar-se en pràctiques socials acceptables.
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A més les activitats de grup, poden incloure el desenvolupament d’habilitats socials i donar autoconfiança als alumnes.

3.3. Objectius de les sortides escolars
Els objectius principals, pel qual es duen a terme les sortides són els següents:









Experimentar de manera directa situacions reals que a l’aula seria difícil representar,
encara que s’utilitzessin mitjans tecnològics i digitals. Aquesta experiència vivencial fa
que els alumnes puguin assimilar millor les competències.
Complementar els plans i programes d’estudi del centre.
Preparar una unitat didàctica que es desenvoluparà a l’aula, mitjançant la qual els
alumnes ja tindran uns coneixements previs i estaran motivats.
Reforçar i ampliar els continguts que s’han explicat a classe en unitats anteriors. De
manera, que els puguin resultar més entenedors i clarificadors.
Permetre que els alumnes siguin més observadors.
Fomentar la convivència en grup, amb els companys de classe i el professor que realitza
la sortida.
És una manera de canviar la rutina escolar, i que els alumnes estiguin més motivats per
realitzar activitats.
Facilitar al professor l’observació de l’alumnat en les diferents situacions de la sortida i
les seves reaccions i reflexions.

3.4. Avantatges de les sortides escolars
Els avantatges que tenen per una assignatura la realització de sortides escolars o excursions
són:







Realisme a l’ensenyament
Redueix els conceptes abstractes que poden quedar de l’explicació a l’aula.
Experimentació i obtenció d’informació de manera directa, en situacions vívides durant
aquell moment.
Les sortides motiven a l’alumnat, encara que sigui per desenvolupar una activitat, però
es realitza fora de la rutina de l’aula.
Assoleixen els aprenentatges de manera duradora, es facilita l’aprenentatge dels
coneixements mitjançant la persistència i la reiteració.
Es fomenta la cooperació entre els alumnes de la classe.

3.5. Inconvenients de les sortides escolars
A continuació, per contra es llisten els inconvenients que poden aportar la realització de sortides
als centres escolars:




Temps de dedicació per part del docent, a l’hora de planificar, coordinar i realitzar la
sortida.
Cost de la realització de la sortida, la majoria de les vegades han de ser pagades per
part de l’alumnat o de la institució.
Obtenció de permisos, tant per les autoritats educatives, com pels pares o tutors dels
estudiants.
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Responsabilitat del professorat que realitza la sortida amb els alumnes, de seguretat
personal dels alumnes.
Les sortides tenen una durada de vàries hores o de tot el dia, per tant impliquen una
alteració de l’horari lectiu dels estudiants i de les classes programades pels docents de
les altres matèries.

4. Contextualització
4.1. Entorn
L’estudi de les sortides que es proposen es desenvoluparà en un entorn proper al centre, i lligat
als coneixements previs, contextualització amb el curs on es duran a terme i interessos que
puguin tenir els alumnes, en la mesura del possible.
El centre referència, a partir del qual es realitzaran les sortides està basat en el que he realitzat
les pràctiques del màster. Ja que es el millor exemple on es pot conèixer l’alumnat i les seves
característiques.
El centre es troba situat en un barri de l’extraradi de la ciutat de Barcelona, el nivell socioeconòmic
és mitja-baix. La gent treballa en el sector dels serveis o treball autònom, trobem moltes famílies
amb problemes socioeconòmics.
El centre compta amb equipaments culturals i socials del barri, com biblioteca, centre cívic o
espai jove.

4.2. Tipologia de l’alumnat
Un aspecte que cal considerar és el tipus d’alumnes als qual anirà adreçada la sortida i el material
elaborat. Tot i que les sortides proposades estan adaptades a una gran diversitat, ja que com
s’ha comentat a la introducció, les sortides estan destinades per alumnat amb currículum ordinari
i adaptat.
La majoria de l’alumnat és procedent del barri, on la llengua materna és el castellà. L’idioma amb
el que l’alumnat es comunica fora de l’aula és el castellà. Hi ha un percentatge d’alumnes
immigrants significatiu, la majoria procedents de països de Llatinoamèrica, Pakistan o Xina.

4.3. Grups classe
L’Institut que s’ha pres de referència, compta amb tres línies per al curs de 3r d’ESO on una de
les quals té adaptació curricular. En total n’hi ha 86 alumnes matriculats en aquests nivell, 33
alumnes a cada una de les dues classes amb currículum ordinari i vint alumnes a la classe
d’adaptació curricular.
El nombre d’alumnes condiciona de manera important a l’hora de la selecció de les sortides
escolars, ja que depenent del nombre d’alumnes que anirà a la sortida els serveis contractats
seran diferents.
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Principalment, les sortides estaran plantejades per a que tot el grup classe pugui realitzar la visita
a la vegada. Encara que de vegades s’hagin de dividir en subgrups per desenvolupar les activitats
preparades a cada sortida.

4.4. Bloc curricular
El currículum té molta importància a l’hora d’elaborar una sortida, ja que s’han de trobar dintre
del context curricular, i assegurar que es compleixen els objectius d’aprenentatge mínims que
marca la normativa curricular.
La normativa vigent que regular el currículum d’ESO per a alumnes de 3r curs, és el Decret
187/2015, del 28 d’agost pel qual es troba establerta l’ordenació d’ensenyaments de l’Educació
Secundària Obligatòria (DOGC núm. 6945, 28.08.2015)1.
Els blocs de curriculars que s’han de treballar en el curs de 3r d’ESO són els següents:


El procés tecnològic
o Planificació completa del procés tecnològic.
o Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul.
o Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat.
o Pla de comercialització del producte tecnològic realitzat.
o Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat.
o Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i programari específic:
simuladors, material interactiu, programari de disseny assistit per ordinador
(DAO).



Estructures
o Funció i característiques d’una estructura.
o Tipus d’estructures.
o Tipus d’esforços resistents.
o Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i construccions simples.
o Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures mitjançant aplicacions digitals.
o Disseny, construcció i avaluació d’estructures simples.



Màquines i mecanismes
o Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples.
o Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu
impacte en el medi.
o Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció
en diferents màquines.
o Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals.
o Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i
associacions de mecanismes.



Les comunicacions
o Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió, ordinadors i sistemes
de posicionament global.
o Comunicacions analògiques i digitals.
o Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols.
o L’electrònica i l’evolució de les comunicacions.

1

Consulta de document. Última visita 15/06/2016.
http://www.xtec.cat/monografics/documents/curriculum/secundaria/annex5.pdf
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Programació d’aplicacions
o Constants i variables.
o Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació.
o Funcions.
o Estructura condicional.
o Estructures de repetició.
o Tècniques de depuració de programes.
o Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles.

5. Descripció de la solució
Com a solució del problema s’elaborarà un document respectiu per a cada sortida, perquè el
professorat disposi de la informació necessària per portar-la a terme amb els objectius
corresponents. Els documents abordaran els aspectes de logística i els tràmits a desenvolupar
prèviament a la visita, també es proporcionarà la documentació necessària per a què al
professorat tingui unes indicacions sobre l’avaluació del treball realitzat. D’altra banda, n’hi haurà
la documentació per als alumnes a desenvolupar durant la visita.
Cada visita disposarà dels següents documents:

5.1. Consideracions prèvies
Abans de cada sortida s’han de tenir en compte les següents consideracions i documents:








Sortida autoritzada pel consell escolar a principi de curs
Autorització dels alumnes per part de les famílies
Assegurança escolar
Professorat assignat a cada sortida
Logística de la sortida
Horari i durada de la sortida
Organització de la visita

5.2. Document per a l’alumne
La documentació per l’alumne estarà formada bàsicament per un dossier2 amb activitats sobre
la visita. Aquest dossier es lliurarà a classe el dia que s’expliquin les activitats de la sortida, es
recollirà al finalitzar i es tornarà a entregar el dia de la visita.
L’alumne només disposarà d’aquest document, però haurà de prestar atenció a les indicacions
del professorat, principalment en la metodologia del treball. El guió estarà format pels següents
punts:


2

Dades de l’alumne
Introducció

A l’annex trobareu el dossier corresponent a les sortides
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Activitats per a l’alumne a realitzar durant la visita
Activitats d’ampliació i reforç

5.3. Document per al docent
Aquest document consta d’unes indiccions pel professorat sobre el treball a realitzar per l’alumnat
durant la sortida. Està format pels següents punt:



Introducció
Descripció de l’activitat
o Curs i nivell
o Metodologia i descripció de la visita
o Objectius
o Competències treballades
o Temporització

La part més important del document per al docent seria la descripció de l’activitat, que inclou els
objectius plantejats per aquella sortida i les competències treballades.

6. Desenvolupament de les sortides
6.1 Sortida al Tibidabo
6.1.1. Consideracions prèvies
Autoritzacions
Per començar es necessita l’autorització del centre, aquesta ve donada a principi de curs pel
Consell Escolar del Centre. Totes les sortides han de ser aprovades a principi de curs, perquè
s’han d’incloure a la Programació Anual del Centre.
En el que respecta a l’alumne, també és necessita una autorització firmada pels pares autoritzant
als seus fills per realitzar la sortida. Els professors hauran de recollir aquestes autoritzacions
abans d’anar a la sortida. Si pel contrari, algun alumne no l’entrega no podrà assistir a la sortida.

Assegurança escolar
Quan es duen a terme activitats fora del centre, el centre ha de comptar obligatòriament amb una
assegurança escolar que cobreix els desplaçaments i les incidències que pugin tenir els alumnes.
Només és valida per a les sortides que es desenvolupin dintre de l’Estat.
Per tant, a no ser que la sortida es realitzi fora del país no s’ha de contractar cap assegurança
escolar extra.
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Assignació del professorat
Per a cada sortida s’haurà d’assignar el professorat que acompanyarà als alumnes, segons la
ràtio establerta que hi ha d’anar un professor per cada vint alumnes. Aquesta dada pot ser
modificada si es creu convenient pel Consell Escolar.
Com a mínim hi han d’anar dos professors per classe, un d’ells ha de ser el responsable
organitzador de la sortida.

Transport
Per realitzar la sortida podem utilitzar dos tipus de transport: contractar els serveis d’un autocar
o bé fer servir el transport públic.

Figura 6.1. Situació del Parc d’atraccions Tibidabo

Horaris
Els horaris del centre s’han de respectar, per tant la sortida serà realitzada en horari de matí.
Hem de tenir en compte l’horari del parc d’atraccions i, a més, el temps que es trigarà en el
transport des de el centre. De manera que, s’ha de preveure l’hora de sortida i arribada al centre
tenint en compte el transport, si els alumnes arribaran més tard de l’horari del centre s’hauria
d’avisar prèviament als pares.
S’ha de sol·licitar la visita al parc d’atraccions, i l’horari d’obertura és el següent:
-

De dilluns a divendres a les 10.00 a 13.00 durant els d’octubre a desembre i de març a
maig

Cal concertar cita prèviament, per fer-ho podem contactar per e-mail o telèfon:
reserves@tibidabo.cat o bé trucant al 93 211 79 42

Organització visita
La visita ha d’estar organitzada prèviament, de manera que si es possible el professor pugui
realitzar-la abans d’anar amb l’alumnat per veure com es durà a terme i conèixer el personal que
guiarà la visita. Si és així, el professorat tindrà un coneixement previ de les instal·lacions i de les
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explicacions que es faran durant la visita, per tant podran fer de reforç als monitors que es troben
explicant els conceptes.
Aquesta sortida es relacionarà amb el Departament de Física i Química, ja que les explicacions
també estan relacionades amb els conceptes d’Energies i Forces. Per tant, el guió que l’alumnat
haurà de realitzar inclourà preguntes de totes dues assignatures.

6.1.2. Documentació per a l’alumne
L’alumne disposarà d’un dossier amb activitats que haurà de desenvolupar durant la realització
de la sortida. Es recordarà als alumnes que portin material d’escriptura per poder omplir el dossier
de la sortida.
En el dossier també podran trobar indicacions del professor per poder dur a terme el treball d’una
manera més senzilla. Prèviament s’explicarà als alumnes la feina que hauran de realitzar durant
la visita.

Fitxa tècnica
La sortida al parc d’atraccions Tibidabo ens acosta a la realitat per entendre el funcionament de
les màquines i mecanismes.
Durant la visita es treballaran conceptes com:
-

Analitzar màquines simples
Reconèixer els mecanismes de transmissió i transformació de moviment

Activitats

1.
2.
3.

Atracció Talaia
Quin tipus de màquina simple és considerada aquesta atracció?
Quin és el mecanisme que permet a l’atracció moure el cistells de d’alt a baix?
Fes un dibuix d’aquest mecanisme indicant les característiques de les peces.

 Atracció Diàbolo
1. Perquè s’aixequen les cadires quan l’atracció comença a funcionar en el seu moviment
de rotació?
2. Quina de les fileres de cadires s’aixeca més? Per què?
3. Quan l’atracció es troba a plena velocitat, quina força ha de suportar la cadira? El nostre
pes, més força o menys força?

 Atracció Vaixell Pirata
1. Per quins tipus d’elements està formada aquesta atracció?
2. Quin és el moviment que permet el funcionament de l’atracció? Mitjançant què tipus de
mecanisme es duu a terme?
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 Muntanya Russa
1. Com heu pogut observar, aquesta atracció utilitza un sistema de transmissió de
moviment diferent. Quin és?
2. En quin moment del funcionament de l’atracció entra en joc aquest tipus de mecanisme?
3. Es compleix el principi de conservació de l’energia?

Activitat d’ampliació
1. Resol el següent problema sobre la muntanya russa. Quina és la força de fregament que
apliquen els frens de l’atracció, si coneixem que la distància de frenada és de 5 m.
2. Resol el següent problema del vaixell pirata. Si el vaixell realitza tres oscil·lacions
completes en nou segons. Quin és el període d’aquest moviment?

Activitat de reforç
1. Enumera els diferents tipus de mecanismes que utilitzen les atraccions explicades.
2. L’atracció del vaixell pirata, utilitza un mecanisme de transmissió circular. Explica com
es duu a terme?

6.1.3. Documentació per al docent
En aquest document es trobarà la informació sobre la visita, amb algunes indicacions sobre els
objectius i les competències que es treballaran en aquesta sortida pel que fa a l’assignatura de
Tecnologia.

Context de l’activitat


Curs/nivell

La sortida està destinada a alumnes de 3r d’ESO, el temari que es tractarà està relacionat amb
el currículum de Tecnologia de 3r d’ESO.


Material necessari

L’alumne disposarà del següent material:
o
o


Dossier de l’alumne
Material escolar (llapis, goma, bolígraf...)

Continguts

Aquesta activitat correspon al contingut curricular de 3r d’ESO, en la unitat didàctica de Màquines
i mecanismes. On es treballen els següents continguts:
-

Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples
Mecanismes de transmissió i transformació del moviment i la seva funció en diferents
màquines
Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals
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-

Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions de
mecanismes



Activitat

L’activitat està pensada per relacionar els conceptes estudiats a classe de les màquines i
mecanismes amb les atraccions del parc del Tibidabo.
Durant la visita a les atraccions, els alumnes hauran de prendre dades reals sobre l’energia
cinètica i potencial, o alguns càlculs de mecanismes.
Totes aquestes dades s’apuntaran en el dossier de l’alumne, que s’entregarà al principi de la
visita. Quan es finalitzen les explicacions de cada atracció l’alumnat pot pujar a l’atracció.

Objectius
L’objectiu de l’activitat és conèixer el funcionament de les màquines simples, a través de
l’aplicació dels conceptes de mecanismes i màquines reals.
En acabar l’activitat, l’alumne serà capaç de :




Descriure el procés de funcionament de les màquines simples
Diferenciar els diferents tipus de mecanismes
Aplicar fórmules i càlculs a mecanismes i màquines reals

Competències treballades
La visita al Tibidabo amb les activitats proposades, permeten treballar les següents competències
bàsiques pròpies de Tecnologia:




Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Mitjançant l’adquisició dels
coneixements sobre el funcionament dels mecanismes i les màquines simples en
situacions reals.
Competència social i ciutadana: Amb coneixements, habilitats i actituds aplicant
continguts propis de la matèria.

Competències transversals que es treballen:




Competència d’aprendre a aprendre: Resolució de diferents situacions plantejades a la
fitxa de manera reflexiva i seleccionant la informació
Competència lingüística i comunicativa: Adquisició de vocabulari i lèxic específic en els
processos d’anàlisi de la informació
Competència matemàtica: Mitjançant la resolució de problemes plantejats amb
situacions reals.
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Temporització
La temporització total prevista de l’activitat serà la següent:
Activitat a realitzar
Viatge fins al parc d’atraccions
Autobús fins Avinguda Tibidabo
Funicular Tibidabo
Visita guiada pel parc d’atraccions i
realització del dossier
Retorn a l’institut
Funicular Tibidabo
Autobús fins al centre

Temps estimat
50 min
35 min
15 min
3h
50 min
15 min
35 min

La temporització de la visita és aproximada, per tant el dia de la sortida els alumnes realitzaran
la primera hora de classe. Es sortirà del centre a segona hora i a la tornada els alumnes arribaran
al centre per agafar el material que tenen a la classe i marxen cap a casa.

Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació de la fitxa seran els següents:
-

Identificar els diferents sistemes de transmissió de moviment
Relacionar els conceptes explicats a classe amb les atraccions del parc
Analitzar els diferents tipus de màquines i mecanismes
Resoldre problemes amb les dades proporcionades pels monitors de la sortida.

6.2. Sortida a TV3
6.2.1. Consideracions prèvies
Autoritzacions
En aquesta sortida s’aplicarà el mateix criteri que per l’anterior. Per tant, caldrà una autorització
del centre donada pel Consell Escolar a principi de curs. També l’autorització per escrit dels pares
o tutors legals, que s’haurà d’entregar abans de la realització de la sortida.

Assegurança escolar
L’assegurança escolar obligatòria cobreix els desplaçaments dins de l’àmbit estatal, aleshores
no cal contractar cap extra.
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Assignació del professorat
L’assignació del professorat es farà de la mateixa manera que en la sortida anterior, tenint en
compte una ràtio de vint alumnes per cada professor. De manera que, com a mínim aniran dos
professors per sortida, un d’ells ha de ser el professor organitzador de la sortida.

Transport
Per a realitzar la sortida contractarem un servei d’autocar per arribar a les instal·lacions de TV3,
que es troben a Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Figura 6.2. Situació de les instal·lacions de TV3

Horaris
L’horari de la sortida ha d’estar dins de l’horari de classes del centre, per tant la sortida serà
realitzada al matí.
S’ha de sol·licitar la visita a l’empresa, i aquesta té una durada aproximada de una hora i mitja.
Els horaris de visita són: de dilluns a divendres a les 10.00 i a les 11.30 durant els mesos
d’octubre a juny.
Organització de la visita
La visita s’organitzarà prèviament, de manera que el professor pugui conèixer quins seran els
coneixements que s’impartiran durant la visita.
Aquesta sortida es relacionarà amb el Departament de Llengua Catalana, ja que a la visita també
es relacionen conceptes de comunicació i llenguatge específic dirigit per a cada públic
determinat.
Per sol·licitar la visita prèviament, es pot contactar per telèfon o e-mail:
relacionspubliques.f@tv3.cat o bé trucant al 93 499 94 20
També es pot realitzar a través de la pàgina web:
http://www.ccma.cat/visita-les-instalacions/3

3

Última visita 15/06/2016: http://www.ccma.cat/visita-les-instalacions/
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6.2.2. Documentació per a l’alumne
La documentació per a l’alumne serà la mateixa que en la sortida anterior del Tibidabo, és a dir
s’elaborarà un dossier amb activitats que els alumnes hauran de realitzar duran la visita. . Es
recordarà als alumnes que portin material d’escriptura per poder omplir el dossier de la sortida.
Aquest tindrà indicacions del professorat, de manera que l’elaboració del dossier sigui més
senzilla per a l’alumnat. La classe abans de la visita, el professor explicarà als alumnes la feina
a realitzar durant la sortida.
Fitxa tècnica
La visita a les instal·lacions de TV3 ens acosta a la realitat per entendre com funciona el sistema
de comunicació que arriba cada dia a les cases.
Durant la visita es treballaran conceptes com:
-

Sistema de transmissió del senyal
Funcionament de diferents mètodes innovadors

Activitats
1. Quina funció té l’etapa del modulador en una emissora de televisió? Explica-la i fes un
esquema.
2. Com funciona la TDT? Elabora un esquema amb el seu mecanisme de transmissió.
3. Quines característiques té la TDT?
4. Durant la visita a diversos platós, hem vist que eren tots verds per la utilització de croma.
Què és el croma?
5. Quines particularitats té per als presentadors la utilització d’aquest mètode tan
innovador?
6. Quina funció fa el realitzador en un programa de televisió?
7. Quines particularitats té la sala de control?
8. Què és un teleprompter? Com funciona?

Activitat d’ampliació
1. Fes una recerca sobre la història de TV3, la primera televisió que va emetre tota la seva
programació en llengua catalana.
2. Enumera els avantatges de la TDT respecte la televisió analògica

Activitat de reforç
1. Enumera els diferents medis i sistemes de comunicació que han hagut durant la història.

6.2.3. Documentació per al docent
Aquest document tindrà la informació sobre la visita, amb indicacions sobre els objectius i les
competències que es treballaran durant la sortida, pel que fa a l’assignatura de Tecnologia.
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Context de l’activitat


Curs/nivell

La sortida està destinada a alumnes de 3r d’ESO, el temari que es tractarà està relacionat amb
el currículum de Tecnologia de 3r d’ESO.



Material necessari

L’alumne disposarà del següent material:
o
o



Dossier de l’alumne
Material escolar (llapis, goma, bolígraf...)

Continguts

Aquesta activitat correspon al contingut curricular de 3r d’ESO, en la unitat didàctica de Les
Comunicacions. On es treballen els següents continguts:
-

Comunicacions sense fils: televisió
Comunicacions analògiques i digitals
Evolució de les comunicacions



Activitat

En aquesta activitat es vol relacionar els conceptes explicats a classe de les comunicacions amb
un canal de televisió que els alumnes passen hores mirant-lo a casa seva.
Al començament de la visita, veuran un vídeo explicatiu sobre el funcionament de les
instal·lacions de TV3, quina diferència hi ha entre els objectes virtuals i reals, com es realitza la
gravació de programació.
Després es visitaran els platós de diversos programes i les sales de control i s’explicarà la feina
que tenen el realitzador i els càmeres durant el programa.
Els alumnes hauran de prendre apunts per poder contestar el dossier de l’alumne, que serà
entregat al principi de la visita.

Objectius
L’objectiu d’aquesta visita, és introduir-se i conèixer d’una manera més pròxima el tema de les
comunicacions en l’actualitat.
En acabar l’activitat, l’alumne serà capaç de :



Identificar els trets característics del sistema de comunicació televisió
Reconèixer els senyals més habituals dels sistemes de comunicació
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Conèixer el funcionament de l’elaboració d’un programa de televisió

Competències treballades
Les competències que es pretenen treballar durant la visita són les següents:
Competències pròpies de la matèria de Tecnologia:





Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: Mitjançant la realització
d’observacions i formulant-se preguntes sobre el funcionament dels diferents sistemes
de comunicació de l’actualitat.
Competència social i ciutadana: Integració de coneixements, habilitats i actituds com a
continguts propis de la matèria
Competència en el tractament de la informació i competència digital: Desenvolupament
de continguts per elaborar i difondre la informació a través de les tecnologies de la
informació

Competències transversals que es treballen:






Competència lingüística i comunicativa: Utilitzant un lèxic i vocabulari específics durant
la visita, realitzant les preguntes corresponents i contestant a les activitats plantejades
seleccionant la informació.
Competència d’aprendre a aprendre: Seleccionant la informació per a les diferents
activitats plantejades al dossier.
Competència d’iniciativa i autonomia personal: Adquirint responsabilitat a l’hora de
respondre les preguntes, realitzant respostes elaborades.
Competència matemàtica: Mitjançant la resolució de problemes plantejats amb
situacions reals.

Temporització
La temporització total prevista de l’activitat serà la següent:
Activitat a realitzar
Viatge en autobús
Visita guiada per les instal·lacions i
realització del dossier
Retorn a l’institut

Temps estimat
30 min
2h
30 min

La temporització de la visita és aproximada. Com es sol·licitarà l’entrada a les 11.30 h, aquell dia
els alumnes realitzaran les dues primeres hores de classe. Es sortirà del centre a tercera hora i
a la tornada els alumnes arribaran al centre per agafar el material que han deixat a la classe i
marxaran cap a casa.
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Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació de la fitxa són els següents:
-

Fer un ús correcte dels conceptes i vocabulari tecnològic
Comprensió i comunicació de la informació tecnològica
Respondre correctament sobre el funcionament del sistema de comunicació televisió
Claredat en la presentació de les activitats

6.3. Sortida al Parc Diagonal Mar
6.3.1. Consideracions prèvies
Autoritzacions
Seguirem el mateix criteri que per les visites anteriors. Així doncs, necessitarem un autorització
del centre que està determinada pel Consell Escolar a principi de curs. Totes les sortides
plantejades al curs han de ser incloses a la Programació Anual del Centre.
També es necessitarà l’autorització per escrit firmada pels pares o tutors legals de l’alumne per
realitzar la sortida. Les autoritzacions seran recollides pels professors abans de la realització de
la sortida, si pel contrari algun alumne no l’entrega no podrà assistir a la sortida.

Assegurança escolar
L’assegurança escolar obligatòria ja cobreix els desplaçaments dins de l’àmbit estatal, de manera
que no farà falta contractar cap assegurança escolar extra.

Assignació del professorat
L’assignació del professorat s’haurà de fer anteriorment a la visita, s’ha de tenir en compte la
ràtio establerta que és de un professor per cada vint alumnes. Per tant, com a mínim a la sortida
hauran d’anar dos professors per classe.
Un dels professors ha de ser el responsable de l’organització de la sortida.

Transport
Per anar al Parc del Diagonal Mar, utilitzarem el metro.
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Figura 6.3. Situació Parc Diagonal Mar

Horaris
L’horari de la sortida s’ha de planificar i respectar l’horari del centre, per tant la sortida es
realitzarà en horari de matí. Com es tracta d’un parc públic no s’han de fer els tràmits de
sol·licitacions de visites com a les sortides anteriors, només s’ha de contemplar el temps que es
trigarà en arribar utilitzant el transport públic.

Organització visita
Per a l’organització de la sortida, és important que sigui organitzada prèviament perquè el
professorat la pugui fer si es possible abans de realitzar la sortida amb l’alumnat. De manera que
es conegui d’una manera més profunda la zona, ja que les explicacions que es desenvoluparan
per part del professorat i les activitats que els alumnes hauran d’elaborar han d’estar relacionades
amb la visita del parc.
La sortida es relacionarà amb el Departament de Biologia, ja que trobem una gran varietat
d’arbres i arbustos que els alumnes hauran de conèixer les seves característiques. Per tant, el
dossier que l’alumnat haurà de realitzar inclourà preguntes de les assignatura de Biologia i de
Tecnologia.

6.3.2. Documentació per a l’alumne
La documentació que l’alumne disposarà serà un dossier amb activitats i explicacions, que haurà
de desenvolupar durant la sortida. Es recordarà a l’alumnat que han de portar material
d’escriptura i una llibreta o carpeta, per poder omplir el dossier de la sortida.
El dossier compta amb indicacions del professor per poder realitzar les activitats de manera
senzilla. La classe prèvia a la sortida, el professor explicarà als alumnes la feina que hauran de
realitzar durant la sortida.
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Fitxa tècnica
La sortida al parc Diagonal Mar ens acosta a observar les diferents estructures que podem trobar
en la vida quotidiana.
Durant la visita es treballaran conceptes com:
-

Analitzar les estructures
Reconèixer els esforços que pateixen les estructures

Activitats
1.
-

Dibuixa un exemple de cada tipus d’estructura que podem trobar durant la sortida.
Estructura natural
Estructura d’entramat
Estructura de carcassa
Estructura massiva

2. Les següents fotografies corresponen a vegetació que es troba al parc, busca-la i indica
el seu nom científic i les seves característiques.
3. Quins elements estructurals podem trobar al pont del parc? A quins esforços estan
sotmesos?
4. I les diferents estructures que trobem al parc, quins elements estructurals tenen? A quins
tipus d’esforços estan sotmeses?
5. Segons pots observar en les diferents estructures, quines condicions creus que han de
complir?
6. Per aquesta pregunta has d’anar a la zona de parc infantil. Observa els diferents tipus
de gronxadors, dibuixa’ls i indica quins són els diferents tipus d’esforços que pateixen.

Activitat d’ampliació
1. Busca informació sobre l’autor del projecte d’aquest parc i explica quin és el motiu pel
qual té aquest disseny. Què volia simular?

Activitat de reforç
1. Troba en la següent sopa de lletres el nom dels diferents tipus d’estructures i d’esforços
que podem trobar al parc.

6.3.3. Documentació per al docent
Context de l’activitat


Curs/nivell

Les activitats i la sortida està destinada per alumnes de 3r d’ESO, durant aquesta es tractaran
temes en relació amb el currículum d’aquest curs.
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Material necessari

Els alumnes disposaran del següent material per poder realitzar la sortida i per respondre a les
activitats del dossier:
-

Dossier de l’alumne
Material escolar (llapis, goma, bolígraf, carpeta per recolzar-se...)



Continguts

L’activitat es correspondria al contingut curricular de Tecnologia de 3r d’ESO, en la unitat
didàctica Estructures. On es treballaran els següents continguts:
-

Característiques d’una estructura
Tipus d’estructures
Anàlisi d’esforços d’objectes quotidians



Activitat

En aquesta sortida es pretén posar en pràctica els conceptes dels diferents tipus d’estructures
adquirits a classe, amb les estructures que podem trobar a casa o simplement passejant pel
carrer.
A l’arribar al parc, s’entregarà a cada alumne el dossier per realitzar que prèviament ja s’havia
presentat a classe el dia anterior, i el professorat tornarà a explicarà cadascuna de les activitats
plantejades abans de començar.
Un cop explicades, els alumnes hauran de moure’s per si sols pel parc per poder respondre les
preguntes. A les 12.30 es quedarà en un punt del parc amb tots els alumnes per comentar les
respostes que han elaborat en el dossier.

Objectius
Els objectius plantejats per aquesta sortida, són conèixer i aplicar els conceptes explicats a classe
en situacions i objectes de l’actualitat.
En acabar l’activitat, l’alumne serà capaç de:




Identificar els diferents tipus d’estructures
Reconèixer les característiques de cada tipus d’estructura
Diferenciar els tipus d’esforços que actuen sobre cada estructura

Competències treballades
Les competències que es treballaran durant la sortida seran les següents:
Competències pròpies de la matèria de Tecnologia:
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Competència en el coneixement i interacció amb el món: Mitjançant l’adquisició de
coneixements sobre estructures, analitzant-les des de diferents punts de vista els
elements que les fan resistents
Competència social i ciutadana: Integració de coneixements, habilitats i actituds com a
continguts propis de la matèria

Competències transversals que es treballen:




Competència comunicativa: Utilitzant un lèxic i vocabulari específic en la realització de
les preguntes corresponents a la sortida
Competència d’aprendre a aprendre: Desenvolupant estratègies per resoldre preguntes
mitjançant l’anàlisi
Competència d’autonomia i iniciativa personal: Adquirint la resolució de preguntes de
manera reflexiva i realitzant respostes elaborades

Temporització
La temporització total prevista de l’activitat serà la següent:
Activitat a realitzar
Viatge en metro
Realització del dossier i vista pel parc
Retorn a l’institut

Temps estimat
45 min
2h
45 min

La temporització de la sortida és aproximada. Està prevista per sortir del centre a les 10 del matí,
per tant els alumnes realitzarien les dues primeres hores de classe. La sortida cap al parc seria
a tercera hora i a la tornada els alumnes arribarien al centre per agafar el material que han deixat
a classe i marxaran cap a casa.

Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació del dossier seran els següents:
-

Identificar els diferents tipus d’esforços que pateix una estructura
Relacionar els elements estructurals amb els esforços que pateixen
Analitzar les estructures existents durant la sortida

7. Conclusions
Elaborar una programació de sortides curriculars fora del centre és una tasca que requereix una
gran dedicació per al seu desenvolupament, per això molt sovint en els centres no es prioritzen
les sortides escolars com activitats. Moltes vegades aquestes sortides són considerades com
lúdiques per a l’alumnat, que els permeten canviar la rutina diària de les classes. D’altra banda,
la preparació de les sortides suposa un esforç extra per al docent i de vegades, no es possible
realitzar les sortides per falta d’organització o de temps. Per aquest motiu cada cop es més
habitual que les sortides plantejades estiguin dirigides per un guia que facilita els recursos
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didàctics per als alumnes, per tant els professors no han d’elaborar-los i s’alliberen d’aquesta
tasca.
Després d’elaborar el TFM preparant la programació de tres sortides per al curs de 3r d’ESO, he
de comentar que és una feina molt laboriosa i que requereix molt de temps en preparar la
documentació tant per al docent com per a l’alumnat. Perquè s’ha de realitzar una recerca dels
continguts de cada sortida, i per tant això implica una disponibilitat temporal elevada.
Però voldria incidir en que la realització d’un bon estudi de cada visita abans de dur-la a terme,
és un requisit per poder obtenir uns millors resultats i incidir d’una manera més profunda als
alumnes als quals va dirigida. Sense establir uns bons objectius d’aprenentatge i criteris
d’avaluació, seria difícil desenvolupar una bona sortida.
Gràcies a aquest TFM, he ampliat els meus coneixements pel que fa a l’elaboració de les sortides
escolars que de segur em serviran per a la meva vida professional docent quan hagi de portarlos a terme.
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