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1. Introducció 
El moment educatiu actual ha posat de manifest la necessitat d’aconseguir un model 

d’ensenyança-aprenentatge centrat en l’estudiant. Aquest model busca que l’estudiant no 

desenvolupi únicament habilitats en el camp de coneixement propis del currículum de les 

diferents matèries sinó que també desenvolupi habilitats orientades cap a competències 

transversals dirigides cap al món professional [NOURD2008].  

En aquest marc i amb el propòsit principal de conscienciar els estudiants amb la seva 

implicació en tasques humanitàries i socials sorgeix aquest projecte on els estudiants formaran 

part d’una iniciativa solidària que té per objectiu el disseny, la impressió, mitjançant una 

impressora 3D, i el muntatge de pròtesis articulades per persones que tenen la desgràcia de 

tenir només part d’un braç. 

Es planteja un projecte que ajuntant tres metodologies pedagògiques diferents dugui a terme 

una tasca social de la qual els estudiants en treguin unes competències i uns coneixements 

però sobretot una reflexió social que vagi des de com aquestes persones, amb les que 

establiran contacte, han arribat a aquesta situació (guerres, feines perilloses, etc.) fins a com 

ells mateixos, des de la seva posició privilegiada, poden contribuir en construir un món millor. 

Buscant aquests objectius, s’ha estructurat el projecte començant per establir un marc teòric de 

la impressió 3D en medicina i de la descripció de les tres metodologies pedagògiques que 

s’utilitzaran al llarg del bloc didàctic plantejat als estudiants: Aprenentatge Basat en Projectes 

(ABP),  Aprenentatge Cooperatiu (AC) i Aprenentatge i Servei (A-S). 

Seguidament s’han marcat els objectius de treball i els passos que s’han seguit per elaborar tot 

el material didàctic necessari per poder portar el projecte a l’aula. 

A continuació s’explica la metodologia de treball que s’ha seguit per impartir el bloc curricular 

als estudiants. Sobre aquesta metodologia de treball s’han plantejat uns formularis, a omplir per 

una mostra d’estudiants, que permetran recollir uns resultats, l`anàlisi dels quals permetrà 

determinar l’èxit del projecte. 

Per últim, s’exposaran unes conclusions obtingudes de tot el projecte i es marcaran els propers 

passos. 

2. Marc de referència 

2.1. La Impressió 3D en medicina 
Des que en 1993 l'equip d'enginyers Michael Cima, Emanuel Sachs i Daniel Fort Flowers van 

fer les primeres patents de tècniques d'impressió 3D [DERBY2012] [FAULK2013] [JAKAB2010] 

[MIRON2003] s'han avançat molt tant en les mateixes tècniques com en maquinària que utilitza 

una impressió d'injecció de tinta per a l'extrusió d'una solució vinculant sobre un jaç de pols. En 

els últims anys, la possibilitat d’utilitzar codi obert per al programari que fan servir aquestes 

màquines ha possibilitat la seva utilització en diverses àrees.  

Una d’aquestes àrees on la impressió 3D està avançant notòriament és l'àrea de la medicina. 

Concretament aquests avanços s'estan produint principalment en tres grans fronts 

[ARRA2014]: 

 Enginyeria de teixits 
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 Elements ossis 

 Fàrmacs 

En aquest cas ens centrarem en el treball que s'està realitzant en elements ossis, concretament 

en la fabricació de pròtesis.  

En països en vies de desenvolupament la falta de recursos és un problema afegit per a 

aquelles persones que han tingut la desgràcia de perdre part d'un braç o sofreixen una alteració 

congènita. És en aquests països on resulta especialment interessant aconseguir avanços en 

pròtesis de baix cost i d'una qualitat acceptable.  

Una possible línia de treball és la que marquen Victor Ferman i Ali Arafat Lemus [FERMA2015] 

amb el disseny d'una pròtesi biònica subactuada que funciona amb quatre servomotors i que té 

el gran avantatge de tenir un polze capaç de rotar. No obstant això, donada la complexitat que 

comporta la utilització de servomotors i el seu encaix en un espai tan petit com és el palmell 

d'una mà artificial, en aquest projecte s'ha optat per seguir una línia de treball més senzilla com 

és la mà Raptor Hand creada en col·laboració per diversos voluntaris de la xarxa global E-

NABLE [ENABL]. Alguns estudis com [FLORE2015] i [PEREZ2014] ja han començat a treballar 

en aquesta línia en països com Hondures i Mèxic, respectivament, amb uns resultats molt 

prometedors. 

2.2. La metodologia Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) 
La metodologia de l'aprenentatge basat en projectes (ABP) es va començar a utilitzar a la 

universitat canadenca de McMaster [WOODS1994] a finals dels anys 70 amb l'objectiu de 

solucionar la desmotivació dels estudiants provocada pels mètodes d'ensenyament tradicionals. 

Des de llavors, a aquesta metodologia se li han anat unint més adeptes fins que ha passat a 

considerar-se molt adequada per tractar alguns dels reptes que té l'educació actual 

[WOODS2000]. La universitat d’Aalborg es considera un referent en aquest camp d'aplicació de 

la metodologia ABP en tecnologia [AALBO2016]. 

Aquesta metodologia de treball consisteix en el desenvolupament d'un projecte que marca com 

a meta l'elaboració d'un producte final. Per tant, per poder-se dur a terme, els estudiants hauran 

hagut d'aprendre una sèrie de competències entenent aquestes com la suma de conceptes, 

procediments i actituds.  

D'aquesta forma s'aconsegueixen salvar les deficiències d'un model d'aprenentatge mecànic i 

memorístic [REBOL2010]. 

El rol del professor queda relegat al d'un supervisor i assessor en treballar els estudiants amb 

total autonomia.  

Perquè el projecte es dugui a terme amb èxit els objectius del projecte i els de cada individu en 

particular han d'estar perfectament definits així com els criteris d'avaluació que es van a 

utilitzar. 

Les característiques més rellevants de la metodologia ABP són les següents [NOURD2008]: 

 Es desenvolupa en un entorn real per facilitar que els estudiants relacionin els 

continguts teòrics amb el món real. A més a més, d'aquesta forma es millora la 

receptivitat per aprendre els conceptes teòrics. 

 L'estudiant és el centre del projecte. Ell ha de prendre un paper actiu i marcar el ritme i 

la profunditat del seu aprenentatge. 
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 Millora el rendiment acadèmic en ser una metodologia que motiva als estudiants. 

 És ideal per treballar competències transversals com el treball en equip, la planificació, 

la comunicació i la creativitat. 

No obstant això, en plantejar un projecte ABP en una aula cal tenir en compte també, a més a 

més de tots aquests punts a favor, les dificultats amb les quals es trobarà el professor 

[DEGRA2003]: 

 La dificultat de situar el projecte en un marc adequat perquè els estudiants puguin dur 

a terme el projecte íntegrament. 

 Trobar una proposta de treball interessant que motivi als estudiants. 

 Implica una menor cobertura de temes a canvi d'una major profunditat en els temes 

tractats. Això dificulta molt el compliment de tot el currículum d'un curs. 

 Canvi de paradigma, on el professor segueix els plans i el ritme dels estudiants. 

Per tant, aquesta metodologia suposa un esforç per al professor però porta una sèrie 

d'avantatges per als estudiants que acostumen a tenir una opinió molt positiva dels projectes 

que realitzen seguint aquesta metodologia [JORDA2015] ja sigui en un àmbit més d'educació 

secundària, de batxillerat o universitari. 

2.3. La metodologia Aprenentatge Cooperatiu (AC) 
L'aprenentatge cooperatiu és aquell aprenentatge que es realitza a través de petits grups de tal 

forma que els estudiants treballen junts per maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres 

[JOHNS1993]. 

Perquè un determinat treball en grup es faci de forma col·laborativa, aquest ha de complir les 

següents característiques: 

 Interdependència positiva: els components del grup es necessiten mútuament per 

aconseguir l'èxit de la tasca. És a dir, l'aprenentatge de qualsevol membre del grup 

depèn de l'aprenentatge de la resta del grup i viceversa. 

o Necessitat de compartir informació, portant a entendre conceptes i obtenint 

conclusions. 

o Necessitat de dividir el treball en rols complementaris 

o Necessitat de compartir el coneixement en termes explícits i endreçats 

[SALOM1992]. 

 Responsabilitat individual: cada component del grup té la seva parcel·la de treball que 

és necessària per al desenvolupament de l'activitat de grup. 

 Interacció cara a cara: és necessari que els estudiants interactuïn contínuament, sigui 

físicament o de forma virtual. 

 Desenvolupament d'habilitats interpersonals pròpies dels grups petits: perquè el 

funcionament del grup sigui efectiu és imprescindible que es treballin aquestes 

habilitats com la retroalimentació positiva, aconseguir consens o que cada component 

s'involucri individualment en les seves tasques. 

 Desenvolupament com a grup: els grups han d'estar en contínua evolució. En acabar 

una activitat s'han de preguntar què és el que poden millorar com a grup i què poden 

millorar ells com a individus per aportar al grup. 

Els avantatges que porta aquesta metodologia d'aprenentatge són: 

 Fer treballs acadèmics més reals i de major qualitat i complexitat. 

 Disposar d'una estructura de suport personal i acadèmica dins i fora de l'aula. 
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 Desenvolupar habilitats socials dels estudiants 

 Augmentar les possibilitats d'èxit de tots els estudiants. 

 Dur a terme sessions més motivadores tant per als estudiants com per als professors. 

Aquesta metodologia d'aprenentatge descriu una situació en la qual s'espera que ocorrin 

formes particulars d'interacció, que comporten mecanismes d'aprenentatge, però no tenen una 

garantia total que això es vagi a produir [COLLA2001].  

Existeixen per tant una sèrie de temors lligats a l'ús de l'aprenentatge cooperatiu [COLLA2001]: 

 Pèrdua de control a la classe. 

 Falta de preparació per part dels professors. 

 Por a no poder donar la totalitat del contingut del curs. 

 Falta de materials preparats per usar a la classe. 

 Ego dels professors. 

 Resistència dels estudiants al treball col·laboratiu. 

 Falta de familiaritat amb algunes tècniques del procés col·laboratiu i l'administració de 

les classes. 

L'aprenentatge cooperatiu per tant no és un mecanisme simple atès que el coneixement el 

construeixen els mateixos estudiants a través d'una participació activa del professor que 

provoca un canvi del seu rol. Existeixen diferents rols que pot adoptar un professor fent servir 

aquesta metodologia d'aprenentatge [COLLA2001]: 

 Professor com a dissenyador instruccional: és aquell que defineix les condicions 

essencials perquè es doni l'aprenentatge cooperatiu. Defineix les condicions inicials de 

treball, planeja els objectius acadèmics, explica els criteris d'èxit i d'avaluació. 

 Professor com a mediador cognitiu: s'encarrega de generar habilitats metacognitivas en 

els estudiants generalment a través de preguntes que verifiquin el coneixement (Què 

significa?) i ho portin més enllà (Què penses que significa?). Es tracta que el professor 

no influeixi directament en l'aprenentatge de l'estudiant dient-li què fer o com pensar. 

 Professor com a instructor: és el que té un rol més semblant al del professor tradicional 

i s'encarrega de realitzar activitats d'ensenyament tant de les unitats temàtiques com 

de les habilitats socials i de treball en grup. Explica la tasca, l'estructura i posteriorment 

la monitoreja intervenint quan ho considera oportú per finalment avaluar-la. Aquesta 

avaluació es pot dur a terme de forma individual tal com defensa [KOHN1993] o de 

forma grupal. 

Per tant, estem davant d'un mètode pedagògic (o un procés psicològic segons [DILLE1999] que 

s'ha dut a terme en diversos entorns amb uns resultats satisfactoris com mostra l'estudi realitzat 

per César Coll [COLL2006] on es va dur a terme una experiència de resolució de problemes 

mitjançant grups petits treballant de forma col·laborativa i utilitzant tecnologies de la informació i 

de la comunicació (TIC) en un àmbit universitari. 

2.4. La metodologia Aprenentatge i Servei (A-S) 
Existeixen diverses iniciatives educatives que tenen per objectiu el desenvolupament per part 

dels estudiants d'una cultura democràtica, participativa i d'integració des de la comprensió, el 

diàleg i la cohesió social. L'Aprenentatge i Servei és una d'aquestes iniciatives que pretén 

fomentar l'aprenentatge dels estudiants a través d'una participació activa en experiències 

lligades al servei comunitari des d'una perspectiva solidària. D'aquesta forma l'estudiant coneix 

un context molt més proper al real que no el que pot conèixer a l'aula i es desperta en ell una 

consciència social. 
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Tal com comenta Martínez, M. [MARTI2006], la formació de qualitat no pot separar la formació 

professional de la ciutadana. Per aquest motiu la solidaritat i la responsabilitat s'han de treballar 

de la mà dels continguts curriculars aconseguint d'aquesta forma un aprenentatge significatiu i 

d'interès per als estudiants. L'aprenentatge i servei és una de les principals vies per poder dur-

ho a terme [BILLI2006] [DELP2005] [FIELD2001] [MORGA2003] [OLDFA1995] [TAPIA2002].  

Aquesta metodologia es va començar a dur a terme a Amèrica en tots els nivells educatius 

durant l'època dels setanta amb resultats molt prometedors [FOLGU2013]: 

 1983-2004: National Youth Leadership Council of Minnesota. 

 1985: Campus Compact. 

 2003: International Center for Service Learning in Teacher Education. 

 1994: Corporation for National and Community: Learn and Serve America. 

 Anys noranta: Learn and Serve America’s National Service-Learning Clearinghouse 

(NSLC) i Service-Learning Research and Development Center (Berkeley). 

 Higher Education Research Institute at UCLA. 

Avui dia pràcticament totes les universitats nord-americanes disposen de programes 

d'aprenentatge i servei que han rebut suport d'importants fundacions privades com Kellogg, 

Carnegie, Reader’s Digest, etc. 

A Europa l'auge per l'aprenentatge i servei va començar ja al segle XXI. 

Els resultats dels projectes educatius duts a terme mitjançant aprenentatge i servei acostumen 

a ser molt satisfactoris i motivadors per als estudiants sent capaços de narrar les experiències 

viscudes sense dificultats i identificant clarament la part de servei i la part curricular establint 

relacions amb altres assignatures [FOLGU2013].  

Malgrat que molts dels estudiants s'interessen en aquest tipus de projectes per la proximitat al 

món real que els sol acompanyar, la majoria continua en ells per la component solidària que els 

acompanya [EINFE2008] [FOLGU2009]. 

Per tant, l'aprenentatge i servei proporciona diferents tipus d'aprenentatges als estudiants 

[FOLGU2013]: 

 Aprenentatges conceptuals 

 Aprenentatges personals: desenvolupament d'habilitats socials. 

 Aprenentatges ciutadans: canvis d'actitud pel que fa a sentiments com la xenofòbia o el 

masclisme. 

I se centra en l'estudiant com a element central de l'aprenentatge, deixant al professor en un rol 

d'observador i assessor, la qual cosa ajuda al fet que l'estudiant desenvolupi actituds i 

competències transversals [FURCO2005]. 

3. Objectius del projecte 
Els objectius de treball del projecte són els següents: 

 Portar a un centre, amb impressora 3D, la possibilitat de participar en la iniciativa 

solidària Enable the Future on es porten a terme dissenys, impressions 3D i muntatges 

de pròtesis articulades per a persones concretes que han perdut part d’una de les 

seves extremitats superiors. 

 Estructurar l’objectiu anterior de forma que el projecte sigui extrapolable a qualsevol 

centre. Fins i tot per aquells centres que no tinguin impressora 3D. 
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 Relacionar aquesta iniciativa amb el currículum de quart d’ESO mitjançant el disseny 

de tot un bloc curricular que farà servir tres metodologies d’aprenentatge: aprenentatge 

cooperatiu, aprenentatge basat en projectes i aprenentatge i servei. Aquest bloc 

curricular tractarà la unitat didàctica de control i automatització més concretament, la 

part d’elements mecànics i necessaris per al moviment de la pròtesi. Per altra banda, 

es treballarà el procés tecnològic, des del disseny de les peces fins a l’avaluació final 

de la pròtesi construïda. 

 Determinar l’èxit de l’aplicació d’aquestes tres metodologies d’aprenentatge de forma 

conjunta per tractar un tema amb un elevat contingut social i solidari. 

 Aconseguir que els estudiants portin a terme una reflexió en tractar un tema amb un 

clar to solidari i de repercussió social amb persones d’altres països en vies de 

desenvolupament. 

 Proposar una jornada solidària al centre perquè persones de tot el poble vinguin a 

ajudar a muntar pròtesis que els estudiants hagin pogut dissenyar i imprimir durant les 

sessions. 

 Proposar a un estudiant de primer de batxillerat  com a treball de recerca que col·labori 

amb el projecte establint els contactes adients amb persones que necessiten aquestes 

pròtesis. 

 Proporcionar el material necessari per al docent i per a l’estudiant pel correcte 

desenvolupament del bloc curricular plantejat. 

 Fer ús d’eines web per cercar, compartir i poder treballar de forma col·laborativa amb 

tots els estudiants participants en el projecte i col·laboradors del projecte. 

4. Preparació del projecte 

4.1.1. Plantejament 

Com ja s’ha comentat a la introducció, el projecte consisteix en portar a l’aula a través d’un bloc 

curricular el disseny, la impressió 3D i muntatge de mans articulades que faran de pròtesis a 

persones que han tingut la desgràcia de perdre part d'un braç o han nascut ja amb aquest 

problema. 

La idea parteix d’una iniciativa solidària anomenada Enabling the future que a través d’una 

xarxa de voluntaris de tot el món treballa per coordinar, fabricar, millorar dissenys, etc. i posa 

en contacte aquestes persones que necessiten aquesta ajuda amb persones que són capaces 

de fabricar-les i/o contribueixen a la seva fabricació. 

Existeixen més xarxes de voluntaris semblants com Not impossible [NOTIM] o Give me five 

[GIVEM] que tenen uns objectius semblants. Aquests objectius no són altres que, partint de la 

idea de compartir tot el coneixement possible, sense cap mena de restricció, les persones que 

necessiten una pròtesi siguin capaces de fabricar-se una ells mateixos, preguntin tots els 

dubtes que sorgeixin a persones amb més experiència, facin les modificacions que considerin 

necessàries en els dissenys i els comparteixin novament.  

Per tant, el primer pas consisteix en triar amb quina iniciativa treballar i sembla que Enabling 

the future és la que compta amb més material tant en l’àmbit de disseny com pel que fa a 

recursos de suport per resoldre dubtes durant el procés. 

Una vegada feta aquesta elecció, el següent pas és donar-se d’alta en la comunitat i començar 

a estudiar els recursos de què disposen.  
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La idea que es planteja en aquest projecte comença per fer unes determinades proves per 

comprovar la capacitat que es té al centre d'imprimir i muntar aquestes mans. Una vegada 

segurs de què es pot portar a terme tot el procés es podrà preparar el bloc curricular per poder 

portar aquest projecte a l’aula i que siguin els mateixos estudiants els que portin a terme els 

dissenys, impressions 3D i muntatges de les pròtesis que seran entregades posteriorment a 

persones necessitades. 

4.1.2. Prova impressora amb diferents materials 

Una vegada plantejat el projecte, el següent pas és començar amb el seu desenvolupament. 

Inicialment es fan proves d’impressió amb diferents materials per veure quin es considera que 

és el més adient per poder fer la impressió de la primera pròtesi. 

Es consideren tots els materials (termoplàstics) amb els que pot treballar la impressora del 

centre per veure quin és el més adient: 

 ABS (Acrilonitril butadie estire): és un termoplàstic amorf molt resistent a l'impacte de 

cops que s'utilitza molt en automoció. Destaca per la seva tenacitat. A més a més, és 

dur i rígid. No és biocompatible
1
. 

 PLA (Poliácid láctic): és un termoplàstic lineal amb unes propietats molt semblants al 

PET (tereftalat de polietilens) que s'utilitza en la fabricació d'envasos de beguda i en 

tèxtils. Destaca per la seva resistència al desgast i a la corrosió. És biocompatible i 

biodegradable. 

 Filaflex: és un filament (termoplàstic) elàstic amb unes propietats elàstiques molt 

elevades i elevat coeficient de fricció. A més a més, és molt suau. 

 Ninjaflex: és un filament (termoplàstic) elàstic amb unes propietats elàstiques molt 

elevades. A més a més, destaca per la seva tenacitat. 

La impressora amb la qual es treballa (Figura 1) condiciona molt aquesta decisió a prendre 

sobre el material triat. En aquest cas, la impressora és una RepRapBCN 3D que és un model 

molt bàsic que van muntar i calibrar els mateixos docents del centre on es porta a terme el 

projecte. 

 

Figura 1: Impressora 3D RepRapBCN 3D. Imatge extreta de reprapbcn.wordpress.com 

Donat aquest condicionant, en acabar les proves s’arriben a les següents conclusions. El 

material més adient per construir les mans donada la impressora 3D del centre de treball és 

                                                      
 

1
 Biocompatibilitat: capacitat d’un material per actuar amb la resposta adient al medi biològic en 

el qual es fa servir (un ésser humà o qualsevol altre ser viu). Principalment ho són els materials 
mèdics que han d’estar en contacte directe amb els teixits humans: sondes, xeringuilles, 
pròtesis. 

file:///C:/Users/Salva/Documents/Màster/TFM/reprapbcn.wordpress.com
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PLA. És un material biocompatible i biodegradable i per tant és la millor solució per fabricar una 

pròtesi. L’elecció també contempla la sostenibilitat en termes de reciclatge i que sigui el 

material amb el qual s'ha treballat més al centre i per tant amb el que hi ha més comoditat per 

treballar. Tant Filaflex com Ninjaflex són materials flexibles que li podrien donar un cert toc més 

humà a la mà final però necessiten un temps d'impressió molt elevat perquè tinguin prou 

consistència per a poder-se utilitzar en una mà que ha de subjectar objectes. ABS per contra sí 

que li dóna aquesta consistència i té un acabat molt fi, no obstant això, no és biocompatible. A 

més a més, és molt difícil de fer servir amb la impressora de què es disposa per imprimir peces 

que tindran moltes cavitats internes del gruix d'un fil.  

A continuació es mostren uns exemples de diferents figures impreses. 

 A la Figura 2 es pot observar una estructura feta amb amb PLA.  

 

Figura 2: Figura impresa en PLA 

 A la Figura 3 es pot observar una estructura feta amb ABS. 

 

Figura 3: Figura impresa en ABS 

 A la Figura 4 es pot observar una estructura feta amb Filaflex.  
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Figura 4: Figura impresa en Filaflex 

 A la Figura 5 es pot observar una estructura feta amb Ninjaflex.  

 

Figura 5: Figura impresa en Ninjaflex 

4.1.3. Disseny, impressió i muntatge model 0 – Raptor hand 

Una vegada decidit el material que es farà servir es passa ja a la construcció de la primera mà: 

model 0. 

Per començar, s’intentar construir una pròtesi el més simple possible. Per aquest motiu es tria 

la mà Raptor Hand [ENABL]. 

Aquest model és adequat per persones que han perdut part de la mà però conserven el canell 

tal com es mostra la Figura 6. 

 

Figura 6: Esbós de monyó amb canell mòbil. Imatge extreta de http://enablingthefuture.org/ 

http://enablingthefuture.org/


Disseny i impressió 3D amb fins socials a l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO mitjançant 
aprenentatge i servei. Página 13 
 

El canell serà per tant el que accionarà el mecanisme de tancament de la pròtesi articulada tal 

com es veurà més endavant. 

El primer pas és imprimir les peces d’aquest model que es pot trobar a la pàgina de Thingiverse 

[THING], Figura 7. 

 

Figura 7: Raptor Hand by E-nable. Imatge extreta de www.thingiverse.com 

Seguidament s’ha de reparar els errors que tenien aquestes peces i col·locar-les per imprimir. 

Per fer aquest pas s’utilitza l’eina Netfabb (Figura 8) que és una eina de software lliure que 

serveix per reparar els dissenys, escalar-los, orientar-los i ajustar-lo dins de les dimensions 

d’impressió de la impressora 3D utilitzada. 

 

Figura 8: Imatge del progrma Netfabb amb totes les peces de la pròtesi. 

file:///C:/Users/Salva/Documents/Màster/TFM/Entregable/www.thingiverse.com
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No es retoca l’escala en tractar-se d’un model de prova i per tant no tenir destinatari. 

El següent pas es porta a terme amb el laminador Slic3r (Figura 9), que és una eina de 

software lliure que et permet escalar les imatges, fer-ne còpies, posar-hi suports d’impressió tal 

com es detalla a la fitxa de l’annex 12.2. Support, Raft i Brim, entre  altres opcions més 

avançades. En aquest cas, el software únicament es fa servir per convertir el fitxer .stl en un 

fitxer de control numèric .gcode que és el format que entenen les impressores per poder 

imprimir. 

 

Figura 9: Imatge del progrma Slic3r amb totes les peces de la pròtesi. 

Una vegada creat el .gcode s’envia a la impressora perquè es porti a terme la impressió de 

totes les peces. 

Donat que l’escala de les peces que s’utilitza és la que ve marcada en les peces baixades de 

Thingiverse [THING] i aquesta és la més petita possible, es poden imprimir totes les peces 

alhora com es pot veure a les Figures 10 i 11.  

 

Figura 10: Impressió 3D Raptor Hand prova 1 
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Figura 11: Impressió 3D Raptor Hand prova 2 

Per últim, es procedeix al muntatge pròpiament de la mà, com es pot veure a les Figures 12 i 

13, seguint els passos marcats per aquest vídeo Assembling the Raptor Hand by e NABLE 

[ASSEM]. 

 

Figura 12: Muntatge Raptor Hand prova 1 
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Figura 13: Muntatge Raptor Hand prova 2 

En aquest vídeo es pot veure el funcionament de la mà una vegada acabat el muntatge: 

 

https://youtu.be/f03DDLokBLw 

Model 0 escalat 

El següent pas, ara que ja s’ha comprovat que s’és capaç d’imprimir una mà és comprovar si 

es pot fer a una escala en concret. Per fer-ho es fa servir l’aplicació Handtomatic de Enabling 

the future que escala el model Raptor Hand segons uns paràmetres introduïts com es veu a les 

Figures 14 i 15. 

 

Figura 14: Captura de patalla de l’aplicació web Handtomatic. Primer pas 

https://youtu.be/f03DDLokBLw
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Figura 15: Captura de patalla de l’aplicació web Handtomatic. Segon pas 

La mateixa aplicació ja fa el disseny de totes les peces escalades en un format .stl. Per tant, 

una vegada obtingudes les peces escalades, se segueixen els passos del procediment anterior 

per imprimir-les i fer el muntatge. 

4.1.4. Contacte amb un expert 

Aquest projecte de fabricació de mans i braços per persones amb necessitats mitjançant 

impressió 3D ja fa anys que es va començar a fer a Espanya a través de la fundació 

Guttemberg 3D. Com ja s’ha comentat, la seva idea principal és aconseguir que les persones 

necessitades siguin capaces de construir-se les seves pròpies pròtesis a través del 

coneixement compartit dels experts en el tema. 

Així doncs, a Espanya ja hi ha vàries persones que fa anys que treballen amb aquest tema i per 

tant es poden considerar experts en la matèria. 

Per tant, el següent pas es establir un vincle amb un d’aquests experts per aconseguir un 

assessorament dels passos a seguir. 

Aquest contacte es fa a través d’un estudiant de l’escola que ha volgut participar en aquest 

projecte com a part del seu treball de recerca de batxillerat.  

Així doncs, s’estableix el contacte amb l’expert i a partir d’aquí es crea un petit grup de treball 

format per aquesta persona, l’estudiant, dos docents del centre (el tutor de l’estudiant i la 

persona de referència del centre en impressió 3D) i jo mateix. 

Arribats a aquest punt, l’expert proposa fer una prova d’impressió i muntatge amb el model 

Flexy Hand de E-nable. 

4.1.5. Impressió i muntatge model Flexy hand 

El procés d’impressió per aquest model resulta una mica més complicat donat que es 

necessiten diversos materials d’impressió i una velocitat d’impressió molt baixa per aconseguir 

que els acabats siguin els adients. 
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No obstant això, el mecanisme de funcionament és el mateix i per tant novament es 

necessitarà que la persona destinatària tingui el canell de la mà per poder fer l’acció de tancar 

la mà. 

Els materials utilitzats són novament PLA amb el que s’imprimirà tota la mà tret de les 

articulacions que s’imprimiran amb Ninjaflex donat que aquestes han de ser flexibles perquè 

seran les que tornin la mà a la seva posició inicial quan no es faci força. 

Una vegada impreses les peces, es comença amb el muntatge (Figura 17 i 18) seguint els 

passos marcats per aquest esquema (Figura 16) i els consells de l’expert. 

 

Figura 16: Esquema del muntatge de la pròtesi Flexy Hand. Imatge extreta de 
http://enablingthefuture.org/ 

 

Figura 17: Primers passos del muntatge de la pròtesi Flexy Hand 

 

http://enablingthefuture.org/
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Figura 18: Pròtesi resultant del muntatge de la pròtesi Flexy Hand 

En aquest vídeo es pot veure el funcionament final d’aquesta mà. 

 

https://youtu.be/mVsfLNZ0fd4 

4.1.6. Disseny, impressió i muntatge braç Arm v2 + Flexy hand per persona en 

concret 

L’últim pas d’aquesta preparació del projecte no pot ser un altre que establir un contacte amb 

una persona necessitada i fabricar-li la pròtesi a mida. 

Aquest contacte ve donat per l’expert de Granada que en ser una persona de referència li 

arriben peticions directament  a ell. 

En Juan Manuel és un nen de Granada que va néixer sense mà esquerra. A diferència de les 

proves que s’han fet fins ara, en Juan Manuel no té canell, com es veu a la Figura 19, pel que 

necessita també part del braç per poder subjectar la mà. 

 

Figura 19: Esbós de monyó sense canell mòbil. Imatge extreta de http://enablingthefuture.org/ 

Per tant, les característiques d’aquesta mà que arriben marcades per reunions que ha 

mantingut l’expert amb en Juan Manuel determinen que la millor opció és utilitzar el model Arm 

v2 pel braç i el model Flexy hand per la mà. 

https://youtu.be/mVsfLNZ0fd4
http://enablingthefuture.org/
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Característiques de la pròtesi: 

 Longitud del monyó: entre 100 mm i 105 mm. 

 Perímetre del monyó: 280 mm en la part més gruixuda 

 Amplada monyó: entre 90 mm i 100 mm 

 Colors preferits del destinatari: verd i negre 

 Composició de colors: mà, bíceps i unió en verd. Articulacions i avantbraç en negre. 
 

Una vegada es tenen clares les característiques del braç es comença amb el procés de disseny 

i impressió de les diferents parts utilitzant les eines Netfabb (Figura 20) i Slic3r (Figura 21): 

 

 

 
Figura 20 : Falange amb Netfabb  Figura 21: Falange amb Slic3r 

 

En aquest cas s’han d’afegir més components a imprimir en tractar-se també de part del braç. 

A la Figura 22 es pot veure el canell del braç: 

 

Figura 22: Canell de la pròtesi amb Slic3r 
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A les Figures 23, 24, 25 i 26 es pot veure el resultat en acabar la impressió i el muntatge de la 

pròtesi: 

 

 

Figura 23: Pròtesis resultant Arm v2 + 
Flexy Hand 1 

Figura 24: Pròtesis resultant Arm v2 + Flexy Hand 2 

  

Figura 25: Pròtesis resultant Arm v2 + 
Flexy Hand 3 

Figura 26: Pròtesis resultant Arm v2 + Flexy Hand 4 

 

En el següent enllaç es pot veure un vídeo del funcionament de la pròtesi: 

 

https://youtu.be/Av7SkCQcZUs 

Com a part de la preparació del projecte, es va assistir a dos congressos, amb finalitats 

diferents, on l’equip de treball va participar amb una ponència a cadascun d’ells (veure Annex 

13.1. Congressos i revistes a les que ha participat l’equip de treball del centre). 

5. Metodologia de treball 
Aprofitant la impressora 3D que tenen alguns centres escolars, es proposa ajudar a gent que 

ha tingut la desgràcia de perdre part d’un braç. Els estudiants de quart curs d’ESO duran a 

terme tot un projecte que finalitzarà amb la construcció d’una pròtesi articulada destinada a 

aquestes persones. 

https://youtu.be/Av7SkCQcZUs
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Aquest projecte social es vertebra sobre dos eixos: un eix curricular on els estudiants 

treballaran una sèrie de competències i continguts propis del currículum de quart curs d’ESO i 

un altre eix social on es pretén involucrar als estudiants en tasques solidàries i de repercussió 

social amb la pertinent tasca reflexiva que això comporta per a ells. El projecte es durà a terme 

aprofitant alguns dels materials i coneixements de la iniciativa solidària Enabling the future 

[ENABL].  

El projecte dividirà el treball en tres fases: 

Una primera fase d’Aprenentatge Cooperatiu on els estudiants treballaran de forma 

cooperativa en grups de tres el següent material referent a disseny i impressió 3D: 

 Guia de puesta en marcha, calibración y recomendaciones [BCN3D]. 

 Manual de impresión - Del CAD a tu mano [BCN3D]. 

 Manual de impresión CURA [BCN3D]. 

 Manual-rapido-google-sketchup-2014pro [HERRE2014]. 

 Impresión 3D en la enseñanza de la formación profesional [TRAVI2016]. 

 Taula Support, Raft i Brim.pdf. Annex 12.2. Support, Raft i Brim. 

 Tutorial de Google Sketchup en español [FROML2011]. 

Una vegada els estudiants han après a fer dissenys i sobretot a fer servir la impressora 3D es 

passarà a la segona fase d’Aprenentatge Basat en Projectes on els estudiants hauran 

d’imprimir el material necessari per poder muntar les pròtesis en l’última fase. 

Per acabar, en la tercera fase d’Aprenentatge i Servei s’organitzarà una jornada solidària en 

horari fora de classe (un dissabte al matí) perquè tota la comunitat educativa (famílies, 

professors, estudiants i entorn del centre) hi pugui participar en el muntatge de les pròtesis. 

Paral·lelament a totes aquestes fases, una alumna de l’escola de primer de batxillerat, com a 

part del seu treball de recerca, farà els contactes necessaris mitjançant la plataforma Enabling 

the future amb persones que necessiten i han sol·licitat aquestes pròtesis. 

5.1. Criteris d’èxit 
Abans de començar pròpiament amb el bloc curricular, els estudiants hauran d’omplir un 

formulari que respondran novament en acabar el projecte. D’aquesta forma es pretén poder 

comprovar l’evolució de l’assoliment de competències i continguts dels estudiants a través de 

les diferents metodologies d’aprenentatge-ensenyament que es fan servir en el projecte, tal 

com s’ha explicat en l’apartat anterior i es detallarà en els següents, i poder avaluar el grau 

d’èxit del projecte. 

Aquest formulari (Annexos 12.1. Formulari sobre la tecnologia d’impressió 3D) està dividit en 

dos apartats clarament diferenciats. Un primer apartat que busca detectar la consciència que 

tenen els mateixos estudiants sobre l’evolució de les seves competències al llarg del projecte 

(pregunta 1 a pregunta 10 del formulari). Unes competències que estan completament 

alineades amb els objectius d’aprenentatge del projecte. Un segon apartat de preguntes per 

avaluar l’evolució de l’assimilació dels continguts d’impressió 3D treballats al llarg del projecte 

(pregunta 11 a pregunta 26 del formulari). 

L’estudi es portarà a terme per una mostra de 17 estudiants de quart curs d’ESO que 

respondran totes les preguntes del formulari obtenint d’aquesta forma dues puntuacions del 0 al 

10, una per cadascuna de les parts del formulari. Totes les preguntes del formulari puntuen per 

igual i les respostes incorrectes no resten punts. Per tant, en la primera part del formulari cada 
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pregunta puntua 1 punt perquè aquesta part conté 10 preguntes. En el cas de la segona part 

del formulari, cada pregunta puntua 0,625 perquè aquesta part conté 16 preguntes. 

Les preguntes que tenen vàries respostes correctes, s’ha considerat que han de tenir marcades 

totes les respostes correctes perquè es consideri una resposta correcta. 

Donats aquests objectius d’estudi es marquen com a criteris d’èxit l’assoliment de tres fites. 

 Millora dels resultats obtinguts quant a continguts d’impressió 3D per a un 80% de la 

classe donat que sempre hi ha un percentatge d'estudiants, que s’ha considerat del 

20%, que no participen de forma suficient en les activitats proposades pel professorat. 

Aquest percentatge del 20% s’ha considerat així per estudis previs portats a terme en 

el centre de la mostra d’estudiants. 

 Aquesta millora sigui superior a un 30%, o més, en els resultats obtinguts en el segon 

formulari per almenys un 50% dels estudiants del grup classe. És a dir que la meitat de 

la classe tingui una millora significativa quant als continguts treballats al llarg del 

projecte. Una millora del 30% equivaldria, en mitja, a fer una pujada en el rang de notes 

d’un curs escolar. Això vol dir, passar d’un suspens a un aprovat, passar d’un aprovat a 

un notable o d’un notable a un excel·lent. Per exemple, un estudiant amb una 

qualificació de 5,5 al primer formulari (aprovat) i de 7,5 al segon (notable) obtindria la 

següent millora: 
7,5−5,5

5,5
= 0,363, per tant, 36,3% de millora. 

 Millora de la consciència de l’assoliment de les competències treballades al llarg del 

projecte per un 90% de la classe. Un 10% més exigent que la primera fita en tractar-se 

d’una reflexió pròpia de l’estudiant. 

5.2. Objectius d’aprenentatge 

 Analitzar la informació facilitada com a material de treball. 

 Comprendre els passos a seguir per portar a terme un disseny i una impressió 3D. 

 Identificar l’entorn de treball i les eines que es fan servir. 

 Tenir una actitud crítica durant el desenvolupament de les activitats. 

 Realitzar un procés tecnològic complet, amb el suport docent necessari en cadascun 

dels passos. Des de la identificació del problema o l’avaluació del resultat obtingut. 

 Produir el resultat esperat, per al qual s’ha treballat i que ha exercitat la paciència i la 

imaginació. 

 Participar en una jornada solidària organitzada al centre. 

 Reflexionar sobre un tema amb un clar to solidari i de repercussió social amb 

persones d’altres països en vies de desenvolupament. 

 Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees 

del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones. 

5.3. Etapa inicial d’exploració d’idees prèvies 
Per començar es portarà a terme una avaluació diagnòstica amb l’objectiu de lligar el que ja 

saben els estudiants amb el que es farà, buscant d’aquesta forma una concepció 

constructivista de l’aprenentatge. Els estudiants aprenen a partir del que ja saben. 

Aquesta avaluació es lliurarà, mitjançant un formulari (Annexos 12.1. Formulari sobre la 

tecnologia d’impressió 3D), durant el primer dia de l'activitat perquè el professor pugui saber 

quin és el nivell previ dels seus estudiants i que aquests coneguin els objectius i prerequisits 

del que es tractarà durant l'activitat. Per tant, està completament alineada amb els objectius de 
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l'activitat. Els estudiants hauran de respondre a totes les preguntes del formulari donat que 

aquestes són preguntes tipus test, per poder portar a terme una avaluació totalment objectiva. 

Aquest mateix formulari s’omplirà per segona vegada pels estudiants en acabar el projecte per 

poder avaluar d’aquesta forma el seu progrés. 

El formulari es farà arribar als estudiants de forma telemàtica donat que està fet amb l’eina de 

formularis de l’aplicació DRIVE de GOOGLE. 

5.4. Etapa d’introducció de nous continguts 
Per començar aquesta etapa es proposarà als estudiants la següent pregunta. 

Pregunta motriu: 

Seríeu capaços de fer una pròtesi articulada per una persona que ha perdut part d'un 

braç? 

Aquest serà el punt de partida del projecte. La idea és que els estudiants es motivin amb 

aquesta idea perquè els hi sigui més senzill i amè aprendre els nous continguts que 

s’introduiran durant aquesta etapa. 

5.4.1. Fase I del projecte - Activitat d’aprenentatge cooperatiu (AC) 

Aquesta activitat té com a objectiu introduir els conceptes necessaris per poder dur a terme les 

següents fases del bloc curricular. És en aquesta activitat on els estudiants aprendran el 

necessari per poder fer un disseny i portar-ho  a imprimir en 3D. 

Activitat a fer 

 Tema: Disseny i impressió 3D  
 

 Objectius formatius:  

 Analitzar la informació facilitada com a material de treball. 

 Comprendre els passos a seguir per portar a terme un disseny i una impressió 

3D. 

 Identificar l’entorn de treball i les eines que es fan servir. 

 Tenir una actitud crítica durant el desenvolupament de les activitats. 

 Mida dels grups: 3 estudiants per grup 
 

 Materials:  

 Disseny: manual-rapido-google-sketchup-2014pro [HERRE2014] i Tutorial de Google 

Sketchup en espanyol [FROML2011]. 

 

 Gestió de fitxers d'impressió: Manual de impresión - Del CAD a tu mano 

[BCN3D] i Manual de impresión CURA [BCN3D]. 

 Impresssió: Guia de puesta en marcha, calibración y recomendaciones [BCN3D] 

Impresión 3D en la enseñanza de la formación professional [TRAVI2016] i Taula 

Support, Raft i Brim.pdf (Annex 12.2. Support, Raft i Brim). 



Disseny i impressió 3D amb fins socials a l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO mitjançant 
aprenentatge i servei. Página 25 
 

 

 Durada de la sessió: 3 sessions de classe 
 

 Tasca del grup (seqüenciació):  
 
La Taula 1 mostra la seqüenciació d’aquesta primera fase del projecte. 
 
 
 

Tasca Temps 

Explicació de la tasca on el professor, a més a més, comentarà els 4 objectius 

de l’activitat. Repartiment de material (articles). 

15’ 

Formació dels equips i explicació dels rols. 5’ 

Lectura individual del bloc de material assignat i preparació d’un petit esquema 

de suport per les reunions d’experts i amb el grup base. 

40’ 

Finalització de les lectures individuals i de l’elaboració dels esquemes 15’-1h 

Discussions dels blocs de documents en grups d’experts on cada expert haurà 

d’anotar tot el que aprengui en aquesta discussió sobre l’article per poder-li 

explicar a la resta de companys de l’equip, complementant d’aquesta forma el 

seu esquema. 

20’ 

Posada en comú per a tots els membres de l’equip de l’aprés per cadascun dels 

membres de l’equip. Elaboració de conclusions. 

30’ 

Debat de tot el grup classe sobre la comparativa entre Cura i Slic3r. Elaboració 

de conclusions a la pissarra 

10’ 

Repàs del què s’ha après a les classes i preparació de la propera sessió 30’ 

La meitat dels estudiants. Pràctica on els estudiants hauran de triar un disseny 

que trobin per internet, fer-li una petita modificació i imprimir-lo. 

L’altra meitat dels estudiants. Lectura de les següents fases del projecte i 

elaboració d’un mapa mental. 

30’ 

Canvi d’activitat dels grups. 30’ 

Elaboració d’un escrit on es contestin les següents dues preguntes: 

- Què ha fet cada membre de l’equip d’utilitat per a l’equip? 

- Què podria fer cada membre de l’equip perquè l’equip funcioni encara millor a 

partir d’ara? 

30’ 

*Cada color és una sessió de classe. Les caselles en blanc corresponen a treball a casa. 

Taula 1: Seqüenciació de l’ activitat d’aprenentatge cooperatiu 

 Rols:   
Durant la reunió d’experts:  
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 Rol 1: explica a la resta d’experts el que ell ha entès de l’escrit sobre el qual són 
experts. Pren notes de tot el que cregui convenient per poder elaborar 
posteriorment l’esquema amb el qual haurà d’explicar a la resta dels membres 
del seu equip. 

 Rol 2: critiquen de forma constructiva el que aporta la persona amb el Rol 1 i 
contribueixen amb la seva opinió a què el que s’acabi explicant sigui el més 
correcte possible. Prenen notes de tot el que creguin convenient per poder 
elaborar posteriorment l’esquema amb el qual hauran d’explicar a la resta dels 
membres dels seus equips. 

 Rol 3: ídem al Rol 2 però a més a més controla el temps. 
Durant la reunió de l’equip (rols dinàmics que van canviar a mesura que s’explica 
cadascun dels articles): 

 Rol 1: explica a la resta de companys de l’equip el que ha après de l’article fent 
servir l’esquema que ha elaborat ell mateix a partir de la lectura de l’article i de la 
reunió d’experts. 

 Rol 2: juga un paper “d’atacar” el que està dient la persona amb Rol 1. Busca 
punts febles de la seva argumentació i forçar que la persona amb Rol 1 tingui 
molt clar el que està explicant. A més a més, controla el temps. 

 Rol 3: ajuda a la persona amb Rol 1 enfront dels “atacs” de la persona amb Rol 
2. És un recolzament en la seva argumentació però tenint en compte que no és 
un expert en el tema. A més a més, pren notes del que explica la persona amb 
Rol 1. 

 
 Criteri de èxit: 

Els estudiants són capaços de portar a terme la modificació en el disseny i portar-ho a 
imprimir demostrant d’aquesta forma que han assolit tres dels objectius formatius de 
l’activitat: 

 Analitzar la informació facilitada com a material de treball. 

 Comprendre els passos a seguir per portar a terme un disseny i una impressió 

3D. 

 Identificar l’entorn de treball i les eines que es fan servir. 

Les conclusions que s’elaboren a nivell de grup classe en acabar la discussió sobre la 
comparativa entre Cura i Slic3r exposen els principals punts a favor i els principals punts 
en contra de cada software posant de manifest que els estudiants han assolit el quart 
objectiu formatiu de l’activitat: 

 Tenir una actitud crítica durant el desenvolupament de les activitats. 

L’esquema individual de cada expert recull els punts principals del bloc de documents. 
Cada membre de l’equip assumirà el seu rol i el portarà a terme sabent que de la seva 
feina depèn l’èxit o el fracàs de tot el seu equip. 
 

 Interdependència positiva:  
Cada estudiant depèn de què els seus companys facin correctament la seva feina i per 
tant han de contribuir perquè així sigui. Si un estudiant no llegeix el seu bloc de 
documents encara que assisteixi a la reunió d’experts no serà capaç de fer un esquema 
adient i per tant no serà capaç de transmetre a la resta de l’equip els coneixements 
necessaris per a poder dur a terme la totalitat de l’activitat. Per tant, la resta de membre 
de l’equip han d'acompanyar el que sigui necessari perquè cada membre assumeixi el 
seu rol i porti a terme les tasques que comporta. 
L’èxit de cada membre de l’equip depèn del treball realitzat pels altres membres de 
l’equip. 
 

 Exigibilitat/responsabilitat individual: 
Cada membre de l’equip ha de ser capaç de portar a terme de forma individual el treball 
proposat a l’última sessió, on cada estudiant haurà de buscar un disseny, fer-li una petita 
modificació i imprimir-lo. 
 
 



Disseny i impressió 3D amb fins socials a l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO mitjançant 
aprenentatge i servei. Página 27 
 

 Habilitats socials en joc: 
Amb els rols que es marquen a la reunió de l’equip, els estudiants hauran d’assumir 
lideratge en explicar a la resta de membres del seu equip l’article sobre el qual ells són 
experts així com desenvolupar capacitat de comunicació (Rol 1). A més a més, cada 
membre haurà d’assumir una actitud crítica (Rol 2) i una actitud de gestió de conflictes i 
de generar confiança (Rol 3). 
 

 Reflexió sobre el treball del grup:  
La reflexió sobre el treball de l’equip es farà mitjançant l’ultima tasca de l’activitat: l’escrit 
on es contestin les següents dues preguntes: 
- Què ha fet cada membre de l’equip d’utilitat per a l’equip? 
- Què podria fer cada membre de l’equip perquè l’equip funcioni encara millor a partir 
d’ara? 
 

 Tasca individual:   

 Lectura del bloc de documents de forma individual (cada membre el seu). 

Aquesta tasca ocuparà a l’estudiant un temps d’una hora i mitja aproximadament i 

té per objectiu que l’estudiant prengui consciència d’una tecnologia d’actualitat que 

està canviant el procés de disseny i producció. 

 Elaboració d’un petit esquema del bloc de documents llegit 

Aquesta tasca ocuparà a l’estudiant un temps aproximat de 30 minuts i té per 

objectiu que l’estudiant desenvolupi una capacitat de síntesi que li serà útil per a 

estudiar qualsevol assignatura i destacar els punts més importants de qualsevol 

feina amb la qual es trobi. 

 Pràctica on els estudiants hauran de triar un disseny que trobin per internet, 

fer-li una petita modificació i imprimir-lo. 

Aquesta tasca ocuparà a l’estudiant un temps de 30 minuts i té per objectiu que 

l’estudiant apliqui allò que ha après posant de manifest la seva capacitat de síntesi 

sobre els objectius de l’activitat. 

 Lectura de les següents fases del projecte i elaboració d’un mapa mental. 

Aquesta tasca ocuparà a l’estudiant un temps de 30 minuts i té per objectiu la 

introducció de l’estudiant per si mateix en les següents fases del projecte on 

s’aplicarà a un cas real i amb repercussió social tot el que s’ha après durant 

aquesta activitat. A més a més, l’estudiant farà ús novament de la seva capacitat 

de síntesi amb l’elaboració del mapa mental. 

 Elaboració d’un escrit on es contestin les següents dues preguntes: 

- Què ha fet cada membre de l’equip d’utilitat per a l’equip? 

- Què podria fer cada membre de l’equip perquè l’equip funcioni encara 

millor a partir d’ara? 

Aquesta tasca ocuparà a l’estudiant un temps de 30 minuts i el que pretén és 

que l’estudiant reflexioni sobre el seu paper en el grup i quines coses pot fer ell 

perquè la dinàmica de treball sigui millor la propera vegada que treballi amb un 

equip. Situació en la qual es trobarà contínuament a la seva vida on 

pràcticament totes les feines requereixen un bon treball en equip. 

 Avaluació dels estudiants: 
La Taula 2 mostra la rúbrica per avaluar als estudiants al llarg de l’activitat d’aprenentatge 
cooperatiu portada a terme en aquesta fase del projecte. 
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Aspectes a 

avaluar 

Excel·lent Suficient Insuficient 

Participació a 

les reunions 

Participa de forma 

activa a totes les 

reunions que es fan 

durant el transcurs 

de l’activitat. 

Argumenta tenint 

molt clarament els 

punts que vol 

comentar i sap 

escoltar i reflexionar 

sobre el que parlen 

els altres estudiants. 

Intervé de forma  

molt bàsica i escolta 

el que diuen els 

altres. 

No participa en les 

reunions ni escolta 

el que es parla en 

elles. 

Debat de tot el 

grup classe 

Durant la 

participació en el 

debat argumenta 

d’acord amb la seva 

opinió i escolta a la 

resta de companys 

sempre demanant 

torn de paraula i 

assumint un cert 

paper de resolució 

de conflictes. 

Participa 

activament en el 

debat però sense 

respectar el torn de 

paraula i amb 

carència d’una línia 

de resolució de 

conflictes. 

Gairebé no 

participa en el 

debat o no ho fa. 

Procés de 

disseny i 

impressió 3D 

L’estudiant és capaç 

de forma autònoma 

de trobar un 

disseny, modificar-

lo i imprimir-lo 

sense l’ajuda del 

professor. 

L’estudiant és 

capaç de trobar un 

disseny, modificar-

lo i imprimir-lo però 

necessita el 

recolzament del 

professor per poder-

ho fer. 

L’estudiant no és 

capaç de fer cap de 

les passes del 

procés: cerca d’un 

disseny, 

modificació i 

impressió sense 

l’ajuda del 

professor. 

Introducció a les 

següents fases 

del projecte. 

Mapa mental 

Elabora un mapa 

mental on es 

recullen tots els 

passos de les 

següents fases del 

projecte. 

Elabora un mapa 

mental on es 

recullen totes les 

següents fases del 

projecte. 

Elabora un mapa 

mental on no es 

recullen totes les 

següents fases del 

projecte o no 

elabora el mapa 

mental. 

Taula 2: Rúbrica utilitzada per avaluar l’activitat d’aprenentatge cooperatiu 

 Avaluació de l’activitat: 
L’avaluació la durà a terme un company del departament al qual se li explicarà abans de 
dur a terme l’activitat a l’aula el que es pretén aconseguir amb ella. 
Indicadors: 

 Els estudiants són capaços de portar a terme un procés de disseny o modificació 
d’un disseny i impressió. 

 Els estudiants saben citar almenys tres diferències entre els softwares treballats. 

 L’esquema individual de cada expert recull els punts principals del bloc de 
documents. 
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 Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat:  

 Comunicativa, lingüística i audiovisual: durant el debat de tota la classe i la 
participació en les reunions. Buscant arguments a favor i respectant el torn de 
paraula propi d’un debat organitzat. 

 Tractament de la informació i competència digital: amb les lectures dels blocs de 
documents. A més a més, amb l’elaboració del mapa mental. 

 Aprendre a aprendre: amb l’elaboració del mapa mental. 

 Autonomia i iniciativa personal: durant el desenvolupament procés de triar un 
disseny, modificar-lo i imprimir-lo. 

 Coneixement i interacció amb el món físic: durant el procés de modificació del 
disseny i d’impressió, en poder identificar les diferents eines que es poden 
utilitzar en un entorn de treball real d’impressió 3D. Per portar a terme el 
desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la 
informació, predir i prendre decisions. Per últim, per fer un ús responsable dels 
recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i 
responsable. 

 Social i ciutadana: donat que els estudiants coneixen l’objectiu final de tot el 
projecte des de bon inici. Un objectiu amb un clar rerefons social i solidari. Per 
tant, els nous continguts introduïts en aquesta etapa són adquirits pels 
estudiants de la mà d’aquest context. Per tant, els estudiants entendran que la 
tecnologia és un bé que s’ha d’utilitzar per millorar la vida de les persones i 
cobrir les seves necessitats. 

 
 Competències d’àmbit que es treballen amb l’activitat: 

Àmbit: Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana: 

 Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin 
un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 
 

 Risc de l’activitat:  
En el transcurs de l’activitat el professor es pot trobar en què algun membre de l’equip 
falti a algunes de les sessions i per tant el seu equip no pugui desenvolupar la tasca. 
Això es pot solucionar ajuntant provisionalment aquest equip amb un altre perquè puguin 
continuar amb les tasques amb normalitat. 

Sobre les qualificacions, el professor es pot trobar amb què els estudiants que van 
millor a classe i que estan acostumats a treballar de forma individual amb un alt 
rendiment no acceptin aquesta forma de treballar perquè pensis que només els retardarà 
o fins i tot farà que la seva noti baixi. Per solucionar-ho, se’ls hi ha d’explicar 
detingudament els avantatges que poden obtenir d’aquesta forma de treballar. Això 
també aplica als pares d’aquests estudiants que tenen bons resultats de forma regular. 

Per últim, alguns companys de departament poden veure un problema en aquesta 
forma de treballar perquè per una banda pot fer que no hi hagi temps per veure tot el 
currículum i per altra banda perquè pensin que això a la llarga pot acabar en què ells 
també ho hagin de fer així i els hi fa por el canvi. Com a via de resolució es pot optar per 
intentar fer partícips a aquests companys en el desenvolupament de l’activitat perquè 
d’aquesta forma se sentin part d’ell i no li tinguin tanta por. 

 
 Valors: 

Durant l’ultima tasca de l’activitat, els estudiants podran adonar-se del valor social que té 
aquest projecte en el qual estan participant. Lluny de projectes on només s’aprenen unes 
habilitats curriculars repletes de continguts i procediments, aquest projecte va 
acompanyat d’unes competències socials i de conscienciació que els portarà a un estat 
reflexiu fonamental pel seu desenvolupament personal. 



Disseny i impressió 3D amb fins socials a l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO mitjançant 
aprenentatge i servei. Página 30 
 

5.5. Etapa d’aplicació d’allò après en la resolució d’una situació nova 

5.5.1. Introducció 

Ara que ja se sap com fer dissenys i com utilitzar una impressora 3D es passarà a treure-li un 

profit solidari a tot aquest coneixement. 

La iniciativa solidària Enabling the future [ENABL] es defineix com una xarxa global de 

voluntaris que fent servir la impressió 3D volen ajudar a persones que han tingut la desgràcia 

de perdre part d’un braç. Està formada per professors, estudiants, enginyers, científics, metges, 

dissenyadors, artistes, etc. que l’únic que els uneix és la voluntat de poder ajudar en aquesta 

bona causa. Tot va començar per casualitat quan en 2011 Ivan Owen va crear un braç articulat 

per una disfressa i va pujar el vídeo a la xarxa social youtube. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dEHiAItVdiw 

Aquest vídeo va ser vist per un fuster sud-africà que feia un temps havia perdut part dels dits 

d’una de les seves mans en un accident laboral i que li va demanar a Ivan Owen que l'ajudes a 

construir-ne una semblant des de la distància. 

El Sr. Owen es va oferir a construir-li un primer prototip del funcionament dels dits i el va ajudar 

a construir-lo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WH0cUYM8g0I 

Tot això va provocar que una mare d’un nen que havia nascut sense els dits contactés al Sr. 

Owen per demanar-li que li fabriques una pròtesi pel seu fill. 

I és aquí on Ivan Owen comença a pensar en la impressió 3D i li crea una pròtesi a aquest nen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kB53-D_N8Uc 

En acabar, el senyor Owen va publicar els seus dissenys de forma oberta en una coneguda 

web de dissenys d’impressió 3D: Thingiverse [THING]. 

 

http://www.thingiverse.com/thing:476403 

https://www.youtube.com/watch?v=dEHiAItVdiw
https://www.youtube.com/watch?v=WH0cUYM8g0I
https://www.youtube.com/watch?v=kB53-D_N8Uc
http://www.thingiverse.com/thing:476403
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on altres persones van decidir unir-se a la causa fent aportacions sobre el disseny, imprimint 

pròtesi des de les seves impressores 3D, fent nous dissenys, etc. formant d’aquesta forma la 

comunitat Enabling the future. 

Es pot trobar més informació a la seva web [ENABL] o a la comunitat de Google+ Enable on 

contínuament s’ofereixen fòrums i conferències d’ajuda per persones que volen participar o que 

necessiten resoldre qualsevol dubte. 

5.5.2. Fase II del projecte- Aprenentatge basat en projectes (ABP) 

Aquesta activitat de síntesi té per objectiu que els estudiants posin en pràctica tots els nous 

continguts que s’han introduït en l’activitat anterior de treball cooperatiu (AC). Per fer-ho es 

portarà a terme una primera activitat basada en la metodologia d’aprenentatge basat en 

projectes on els estudiants es convertiran en el centre del projecte prenent d’aquesta forma un 

paper actiu i marcant el ritme i la profunditat del seu aprenentatge. Treballaran en un entorn 

real de treball per facilitar l’aprenentatge dels conceptes teòrics que vénen lligats a l’activitat. 

Per altra banda treballaran competències transversals com el treball en equip, la planificació, la 

comunicació i la creativitat.  

A continuació es mostra el material facilitat als estudiants per portar a terme l’activitat. 

Activitat a fer – material per als estudiants 

A través d’aquesta iniciativa solidària plantejada a la introducció, una companya vostra de 

l’escola ha establert contacte amb persones que han tingut la desgràcia de perdre part d’un 

braç. 

Ens disposem per tant a construir una pròtesi per cadascuna d’aquestes persones. 

Utilitzant els mateixos grups de tres persones que es van formar per l’activitat col·laborativa de 

disseny i impressió 3D, es portarà a terme la impressió i el muntatge d’una pròtesi d’unes mides 

adients per la persona en qüestió que la rebrà. 

Els passos a seguir per tant són els següents: 

1. Fent servir l’aplicació web Handtomatic, que podeu trobar al següent enllaç 

http://enablingthefuture.org/handomatic/ (obrir amb internet explorer), dissenyareu una 

pròtesi d’unes mides adients per la persona receptora que us ha estat assignada.  

El model que heu de triar és Raptor Hand 1.0 i a partir d’aquí heu d’anar seguint els 

passos que la mateixa aplicació web us va indicant sobre les diferents mesures i 

característiques que tindrà la vostra pròtesi en funció del desitjat. 

2. En el pas anterior haureu generat un fitxer .stl. Per tant, a partir d’aquí ja heu de saber 

seguir portant a terme el que hem après en les sessions anteriors per tal de portar a 

terme la impressió de totes les peces de la pròtesi (Figura 27). 

a. Amb l’aplicació netfabb Basic haureu de portar a l’origen la peça i reparar 

possibles errors que s’hagin creat durant el disseny. 

b. Per generar el fitxer gcode teniu l’opció de poder triar un dels dos programes 

que hem vist a classe: Slic3r i Cura. Per tant, haureu de sospesar els pros i 

contres de cada programa i fer la tria segons el vostre criteri. 

c. Per últim, imprimir les peces guardades en el vostre fitxer gcode segons el 

procediment que hem vist a classe i demanant torn a la impressora 3D. 

http://enablingthefuture.org/handomatic/
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Figura 27: Procediment impressió 3D 

5.5.3. Fase III del projecte - Aprenentatge i Servei 

Mitjançant una activitat fonamentada en la metodologia Aprenentatge i Servei (A-S) els 

estudiants hauran de fer el muntatge de les peces que han imprès a l’activitat anterior 

d’aprenentatge basat en projectes (ABP) per construir finalment a mà. 

Per fer-ho, es portarà a terme en el centre una jornada solidària de conscienciació social sobre 

el tema tractat, on es busca una participació de tota la comunitat docent (estudiants, famílies, 

docents i entorn).  

Tal com marca la piràmide de Bloom, crear i ensenyar són els nivells més alts de tot. Per 

aquest motiu, aquesta activitat de muntatge de les peces impreses estarà dirigida pels 

mateixos estudiants tal com s’explica a continuació en el material facilitat als estudiants. 

A més a més, es facilitaran uns fulls d’inscripció a un grup de treball per futurs projectes a totes 

les persones interessades i que vulguin contribuir amb la seva feina o les seves idees en el 

projecte. Qualsevol professió pot aportar a una millora del procés, el disseny, etc. 

Activitat a fer – material per als estudiants 

El muntatge de la pròtesi, amb les peces impreses durant aquesta pràctica, es farà al llarg 

d'una jornada solidària de portes obertes. Podeu convidar a qui voleu perquè participi en 

aquesta fase. Amics, cosins, pares, mares, coneguts, etc. Tots seran benvinguts! 

El següent vídeo que serà de molta ajuda aquell dia donat que en ell es poden veure els 

passos que s’hauran de seguir per fer el muntatge final. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HVwC3RnWXk 

En acabar l’activitat, haureu de preparar un informe que tindrà una extensió mínima d’una 

pàgina i màxim de dues i que haureu de presentar en un termini màxim d’una setmana.  

https://www.youtube.com/watch?v=5HVwC3RnWXk
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L’informe haurà d’exposar com a mínim les següents reflexions: 

 Què us ha aportat aquesta pràctica des d’un punt de vista acadèmic? 

 Què us ha aportat des d’un punt de vista personal? 

 Ús ha agradat participar en aquesta iniciativa? Per què? 

 Canviaríeu alguna cosa de la pràctica tal com s’ha fet? Quina/és? 

 Et consideres una persona afortunada? Explica per quin motiu o motius. 

En acabar, haureu d’omplir novament el formulari que es va omplir el primer dia del projecte. 

Els resultats obtinguts serviran per poder veure la vostra evolució al llarg del projecte i per 

poder avaluar les metodologies utilitzades. El formulari es pot consultar en format pdf als 

Annexos del projecte 12.1. Formulari sobre la tecnologia d’impressió 3D. 

5.5.4. Material per als docents 

Curs i unitat didàctica 

Aquesta activitat està pensada com a part d’un bloc curricular de disseny i impressió 3D per 

estudiants de 4t curs d’ESO. 

Pel que fa les unitats didàctiques treballades, principalment es veurà la unitat del procés 

tecnològic que és present a tots els cursos de l’ESO. En aquest cas es treballarà des del 

disseny de les peces fins a l’avaluació final de la pròtesi construïda. Més específicament de 

quart d’ESO, es veurà part del contingut de la unitat didàctica de Control i automatització, 

més concretament la part d’elements mecànics i necessaris per al moviment.  

A més a més, es repassaran continguts treballats en cursos anteriors com són els referents a 

mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en diferents 

màquines que formen part de la unitat didàctica Màquines i mecanismes de 3r curs d’ESO o 

com són els referents a la unitat didàctica de Disseny i construcció d’objectes de 1r curs de 

l’ESO. 

Competències treballades 

Pel que fa a les competències treballades, es treballarà la competència d’àmbit 9: Dissenyar i 

construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del 

resultat, donat que aquesta activitat promou el disseny i la construcció d’un objecte tecnològic 

que té una utilitat real i resol un problema per aquelles persones que demanen la pròtesi. 

Per altra banda, també es treballaran les competències bàsiques: 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual en fer la redacció final del que ha 

aportat als estudiants aquesta activitat. 

 Competència social i ciutadana, donat el tarannà solidari que té tota l’activitat, enfocada 

clarament cap a uns objectius socials i altruistes. 

 Competència d'autonomia i iniciativa personal donat que el fet d’estar treballant per 

projectes farà que els estudiants hagin de fer un pas endavant quant a iniciativa i 

autonomia si volen aconseguir els objectius marcats per l’activitat. 

 Tractament de la informació i competència digital per tota la gestió de la informació que 

hauran de fer a la fase i de l’activitat però sobretot per la quantitat de recursos digitals 

que hauran de fer servir a cadascun dels diferents passos de l’activitat. 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Aquesta és la 

competència que més treballaran, en aquesta activitat i en l’assignatura de tecnologia 

en general. En aquest cas, aquesta forma de treballar on hauran d’identificar les 
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diferents eines de treball d’un entorn real de disseny i de muntatge per portar a terme 

cadascuna de les fases de l’activitat. 

Seqüenciació didàctica 

Com ja s’ha anat comentat al llarg del document, el projecte està dividit en 3 fases diferents. 

A mode de recordatori, la fase 1 es correspon a l’activitat d’aprenentatge cooperatiu que s’ha 

vist anteriorment (5.4.1. Fase I del projecte - Activitat d’aprenentatge cooperatiu (AC)) on els 

estudiants adquireixen els coneixements necessaris sobre impressió 3D per poder 

desenvolupar les activitats de les següents fases. 

La fase 2 es correspon a l’activitat d’aprenentatge basat en projectes on els estudiants porten a 

terme la impressió de les peces necessàries per muntar la mà. 

La fase 3 es correspon a l’activitat d’aprenentatge i servei on els estudiants faran el muntatge 

de les peces per construir la mà durant la jornada solidària de conscienciació social. 

A la Taula 3 es mostra la seqüenciació de les dues últimes fases d’aquest projecte, és a dir, la 

seqüenciació de l’Etapa d’aplicació d’allò après en la resolució d’una situació nova. 

 

Fase Tasca Temps 

2 

Explicació de l'activitat i aclariment dels dubtes que puguin sortir (tant 

d'aquesta fase com de l'anterior).  
15' 

A l'aula de tecnologia 

Els grups es posen a treballar i van seguint les passes de l'activitat marcada 

(consultar apartat Activitat a fer del material dels estudiants). 

En ser treball per projectes els grups aniran avançant i la feina del professor 

és anar assesorant i dirigint els diferents grups. 

Pas 1 - Handtomatic  

Pas 2- Netfabb 

Pas 3 - Decissió de l'eina per generar el Gcode: Cura o Slicer 

Pas 4 - Cura o Slicer 

1h40' 

 

 

 

 

(aprox. 

30') 

(aprox. 

30') 

(aprox. 

15') 

(aprox. 

30') 

Impressió de les peces dissenyades en horari fora de classe (a les 17.00h). 

Es demanarà torn i s'organitzarà per tal de què tots els grups puguin 

imprimir els seus dissenys de forma endreçada. 

10' (temps 

d'impressi

ó 10 h) 

Punt de control: resolució de dubtes d'aquells estudiants que hagin tingut 

problemes per portar a terme l'activitat o que necessitin aclarir dubtes 

A 

concretar 

amb 
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l'estudiant 

3 

Explicació a l'aula de tecnologia de com fer el muntatge d'una pròtesi tot 

visualitzant parts del 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5HVwC3RnWXk&feature=youtu.b

e que serveix com a tutorial de com muntar la pròtesi. 

1h 

Veure el vídeo amb calma i prendre notes dels passos que es considerin 

més importants. 
1h 30' 

Jornada solidària: 

Arribada a l'escola dels diferents col·laboradors. 

Formació dels grups de treballs capitanejats cadascun pels grups de 3 

estudiants 

Començament del procés de muntatge de les pròtesis. 

1h 30' 

Punt de control: reunió amb els estudiants per veure l'estat dels diferents 

projectes 
10' 

Continuació del procés de muntatge de les pròtesis i finalització del 

projecte.  
3h 

Redacció sobre els temes tractats i una reflexió personal 1h 30' 

Ompliment del qüestionari final per valoració de l’activitat 15’ 

Taula 3: Seqüenciació etapa d’aplicació 

Indicacions i criteris per a l’avaluació 

Durant les explicacions de les activitats 

 Escriure les notes necessàries per poder dur a terme les diferents activitats 

 Escoltar amb interès el que el professor explica. 

A cadasquna de les dues fases, els pesos sobre l’avaluació dels continguts treballats es 

distribueixen de forma que els que tenen un origen procedimental siguin els més importants. 

Segona fase - Activitat de treball per projectes de disseny i impressió 3D 

 Procediment (50%): Reflexionar sobre cada pas i prendre nota del que s'acorda i el 

que finalment es fa. 

 Actitud (30%): Participar en la presa de decisions. 

 Conceptes (20%): Parlar amb criteri segons l'après en la primera fase. 

Es valorarà positivament que a l'hora d'imprimir es faci en el menor nombre de fitxers possibles. 

És a dir, que el Gcode generat contingui el màxim nombre de peces possibles per haver d'anar 

a imprimir el menor número de vegades possible.  

Tercera fase - Jornada solidària de muntatge de les pròtesis 

 Procediment (50%): Plantejar una forma de treballar al grup adient per poder dur a 

terme l'activitat en el temps establert. 
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 Actitud (40%): Implicar-se en la jornada participant i liderant el seu grup de treball de 

voluntaris.  

 Conceptes(10%): Utilitzar degudament els conceptes apressos a la redacció de 

reflexió final. Reconèixer l'ús adient de les diferents eines en el procediment. 

Es valorarà de forma positiva que els mateixos estudiants portin voluntaris a participar en 

l'activitat. 

Rúbrica 

La Taula 4 mostra una rúbrica per avaluar els progressos dels estudiants. Està completament 

alineada amb els objectius d’aprenentatge marcats als estudiants abans de començar l’activitat. 

Tasca Excel·lent Suficient Insuficient 

Enfocament en el 
treball en grup 

Coopera 
contínuament en el 
treball que s’ha de 
fer. 

Algunes vegades 
coopera en el treball 
del grup però d’altres 
els mateixos 
companys li han de 
cridar l’atenció. 

No coopera en el 
treball que ha de fer 
el grup. 

Aplicació dels 
coneixements i 
competències de 
l’activitat prèvia 
cooperativa 

Decideix 
correctament els 
passos a seguir i 
identifica 
correctament l’entorn 
de treball 

Decideix 
correctament els 
passos a seguir però 
no identifica 
correctament l’entorn 
de treball o a 
l’inrevés.  

Ni decideix 
correctament els 
passos a seguir ni 
identifica 
correctament l’entorn 
de treball. 

Qualitat del treball Produeix treball de 
la més alta qualitat 

Produeix treball que 
ha de ser revisat 
contínuament. 

Produeix treball que 
no té qualitat suficient 
per formar part del 
projecte i ha de ser 
revisat o refet. 

Integració en l’equip Soluciona o participa 
en la resolució dels 
conflictes que té el 
grup. 

No crea problemes al 
grup però tampoc 
s’involucra en la 
resolució dels que 
apareixen 

Crea problemes 
contínuament que 
dificulten les tasques 
del grup 

Actitud Promou el bon 
ambient en el grup 

No critica el treball 
del grup públicament 

Critica contínuament 
el treball del grup 
públicament i no fa 
res per solucionar-ho 

Redacció reflexió 
activitat 

Planteja 
adequadament les 
cinc qüestions 

Planteja 
adequadament 
almenys tres de les 
qüestions 

No planteja 
adequadament ni tres 
de les qüestions 

Activitats 
complementàries 

Respon 
correctament 
l’activitat triada 

Presenta amb els 
mínims marcats 
l’activitat 

No presenta amb els 
mínims marcats 
l’activitat 

Taula 4: Rúbrica utilitzada per avaluar les activitats d’aprenentatge basat en projecte i 
d’aprenentatge i servei 

5.5.5. Activitats complementàries 

Les activitats complementaries es realitzaran de forma individual i serviran per ajudar a 

diferenciar una mica més l’avaluació individual de la de grup. 

Els estudiants hauran de fer almenys una de les dues activitats i si els resultats són insuficients, 

per aquell estudiant no es comptarà la nota del grup i haurà de fer un examen de continguts. Si 
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els resultats de tots els membres del grup en aquesta activitat individual són com a mínim d'un 

notable, l'avaluació de tot el grup pujarà un punt reforçant d'aquesta forma la interdependència 

positiva del grup. 

Aquests criteris s'explicaran als estudiants abans de començar el projecte. 

Activitat de reforç 

Com a activitat de reforç es proposa als estudiants el següent: 

Estableix un contacte amb una persona que necessiti una pròtesi com les que s’han construït 

en l’activitat. Ho pots fer a través de la iniciativa Enabling the future, a través de qualsevol ONG 

com per exemple Creu roja o Metges sense fronteres o directament a través d’un conegut. 

Omple el formulari adjunt on s’especifica el nom de la persona, els país de residència i a través 

de quina associació s’ha aconseguit el contacte. 

Temporització: de 2 a 3 hores. 

Avaluació: presentar el formulari correctament complimentat pujarà 2 punts la nota de 

l’activitat. 

Criteris d'avaluació: 

 Procediment (50%): Establir el contacte amb una organització 

 Actitud (30%): Manifestar interès a aconseguir l'objectiu. 

 Conceptes (20%): Utilitzar un llenguatge i una estructura adient en aquest establiment 

del contacte. 

Formulari 

Els estudiants hauran d’omplir el formulari que recull la Taula 5. 

Nom estudiant  

Nom de la persona  

País de residència  

Associació amb la qual has aconseguit el contacte   Enabling the future  

  Creu Roja  

  Un altre  

En cas de què sigui un altre, quina?  

Taula 5: Formulari a omplir durant l’activitat de reforç 

Activitat d’ampliació 

Com a activitat d’ampliació es proposa als estudiants el següent: 

Ara que ja tens clar tot el procés segur que has trobat moltes coses a millorar, tant dels passos 

que ha anat seguint el teu equip com dels proposats per l’activitat i la iniciativa solidària. 

Per aquesta activitat ens centrarem únicament en el pas del disseny. Troba una millora que es 

podria fer quant al disseny i redacta un informe amb els motius que ho justifiquen i tracta de 

portar-ho a terme, amb ajuda del professor, utilitzant el programa Sketchup de Google i que es 

va veure a l’activitat d’aprenentatge cooperatiu de la primera fase d’aquesta activitat. Si no 

trobes cap millora a fer, utilitzant aquest programa, fes qualsevol modificació sobre el disseny i 

explica quins passos has fet per poder fer-la. 

Temporització: de 4 a 6 hores. 
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Avaluació: presentar el disseny amb l’informe corresponent representarà pujar 1 punt de la 

nota final del trimestre de l’assignatura. 

Criteris d'avaluació:  

 Procediment (50%): Justificar els passos que ha seguit per portar a terme l'activitat. 

 Actitud (30%): Transferir una actitud crítica amb el disseny previ. 

 Conceptes (20%): Utilitzar degudament els programes utilitzats a cada pas. 

Informe 

Els estudiants hauran d’omplir l’informe que recull la Taula 6. 

Nom estudiant  

Quina modalitat de l'activitat fas? És una millora  

És una modificació sobre el disseny  

Informe  

Taula 6: Informe a omplir durant l’activitat d’ampliació
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5.6. Quadre resum del bloc curricular 

GRUP DE CLASSE DURADA PERIODE  CURS ESCOLAR MESTRE/A 

A 13h Tercer trimestre Quart ESO Salvador Guardiola 

ÀREES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 

Tecnologia Impressió 3D amb fins solidaris. 
Aquest bloc didàctic és la introducció a la impressió 3D pels estudiants de 4t d’ESO. Es 
dóna com a part del bloc de control i automatització i es repassaran continguts treballats a 
cursos anteriors: Màquines i mecanismes i Disseny i construcció d’objectes de 3r i 1r 
d’ESO respectivament. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DEL BLOC CURRICULAR COMPETÈNCIES D’ÀMBIT DEL BLOC CURRICULAR 

CB1 Comunicativa, lingüística i audiovisual  CA1 Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

CB2 Tractament de la informació i competència digital   

CB3 Aprendre a aprendre   

CB4 Autonomia i iniciativa personal   

CB5 Coneixement i interacció amb el món físic   

CB6 Social i ciutadana   

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  

Analitzar la informació facilitada com a material de treball. 

Llegir la documentació assignada. 

CB2 

Cercar informació per comprendre i ampliar el 
contingut de la documentació assignada. 

Utilitzar Internet de forma correcta per 
comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar 
i publicar informació, així com conèixer-ne el 
funcionament, l'estructura i la terminologia. 

Comprendre els passos a seguir per portar a terme un disseny 
i una impressió 3D. 

Emprar correctament aplicacions, eines i 
màquines, observant les mesures de seguretat 
corresponents i triant les que són adequades 
en funció de l’operació a realitzar i el material 
sobre el que s’actua. 

CB4, CB5 i CA1 

Decidir correctament els passos a seguir. 

Identificar l’entorn de treball i les eines que es fan servir. 
Analitzar objectes indicant la seva funcionalitat 
de forma correcta. 

CB5 

Tenir una actitud crítica durant el desenvolupament de les Cooperar contínuament en el treball del grup. CB1, CB2, CB3 i CB4 
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activitats. Participar en la resolució de conflictes del 
grup. 

Promoure el bon ambient en el grup. 

Participar activament i reflexivament en 
interaccions orals per a l’aprenentatge i per a 
les relacions socials, dintre del grup identificant 
els problemes de comunicació i sabent 
resoldre-les convenientment. 

Realitzar un procés tecnològic complet, amb el suport docent 
necessari en cadascun dels passos. Des de la identificació del 
problema a l’avaluació del resultat obtingut. 

Generar diverses idees creatives, seleccionar-
ne una i plasmar-la, dur-la a terme de manera 
precisa i argumentar millores en la seva 
construcció d’acord amb les deficiències 
observades i/o materials utilitzats. 

CB2, CB4, CB5 i CA1 
Desenvolupar el projecte tecnològic de forma 
creativa treballant de forma grupal tot 
respectant l'opinió dels companys i col·laborant 
en les tasques realitzades. 

Identificar i seguir de forma seqüenciada les 
fases del procés tecnològic en l'execució de 
projectes. 

Produir el resultat esperat, per al qual s’ha treballat i que ha 
exercitat la paciència i la imaginació. 

Produir treball de la més alta qualitat. 

CB4 i CA1 

Emprar correctament aplicacions, eines i 
màquines, observant les mesures de seguretat 
corresponents i triant les que són adequades 
en funció de l’operació a realitzar i el material 
sobre el que s’actua. 

Participar en una jornada solidària organitzada al centre. 
Reflexionar sobre la dimensió social d’allò que 
s’ha après i s’aplica. 

CB6 

Reflexionar sobre un tema amb un clar to solidari i de 
repercussió social amb persones d’altres països en vies de 
desenvolupament. 

Reflexionar sobre la dimensió social d’allò que 
s’ha après i s’aplica. 

CB1 i CB6 

Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements 
operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir 

Reflexionar sobre la dimensió social d’allò que 
s’ha après i s’aplica. 

CB3, CB5 i CB6 
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determinades necessitats de les persones. Valorar la necessitat de fer un ús responsable 
dels materials respecte de la sostenibilitat, 
evitant el malbaratament. 

Proposar mesures de reciclatge de materials 
incloses en la construcció d’objectes. 

CONTINGUTS 

Dimensió Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 

El procés tecnològic: detecció de la necessitat. Cerca d’informació, construcció i avaluació. 

Requeriment, projecte, memòria. 

Els materials i les seves tècniques de treball. 

Sistemes de subjecció: cargols, cola, etc. 

Eines mecàniques i ocasionalment elèctriques: tisores, serra, cargol, tornavís, etc. 

Mecanismes de transmissió del moviment. 

Normes de seguretat en l’ús d’objectes tecnològics habitual. 

Disseny i impressió 3D 

Dimensió Medi Ambient 

Consum responsable de recursos naturals i materials, així com d’energia. Conductes que afavoreixen el seu ús sostenible: reciclatge. 
Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

Cerca d’informació. 

Realització de les mesures. 

Elaboració de conclusions. 

Dimensió comunicativa 

Adequació del llenguatge a la situació comunicativa en converses de classe (sobre el projecte grupal). 

Coneixements del funcionament del llenguatge tècnic per l’elaboració d’informes. 

Dimensió social i ciutadana 

Solidaritat i interacció amb persones discapacitades 

Reflexió sobre un problema social d’actualitat 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. 
SOCIAL 

TEMP 
hores 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Avaluació diagnòstica Aula de 
tecnologia o 
Sala 
d’informàtica, 
formulari 

Individual 15 min  
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Google Drive 

DESENVOLUPAMENT 2 Explicació de la tasca on el professor, a més a més, comentarà 
els 4 objectius de l’activitat. Repartiment de material (articles). 
Formació dels equips i explicació dels rols. 

Pissarra 
(digital) 

Grup 
classe 

20 min   

3 Lectura individual del bloc de material assignat i preparació d’un 
petit esquema de suport per les reunions d’experts i amb el grup 
base. 

Aula de 
tecnologia 

Individual 40 min  

4 Discussions dels blocs de documents en grups d’experts on cada 
expert haurà d’anotar tot el que aprengui en aquesta discussió 
sobre l’article per poder-li explicar a la resta de companys de 
l’equip, complementant d’aquesta forma el seu esquema. 

Aula Grups de 
3 

20 min  
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: 
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5 Posada en comú per a tots els membres de l’equip de l’aprés per 
cadascun dels membres de l’equip. Elaboració de conclusions. 

Aula Grups de 
3 

30 min  

6 Debat de tot el grup classe sobre la comparativa entre Cura i 
Slic3r. Elaboració de conclusions a la pissarra 

Aula Grup 
classe 

10 min  

7 La meitat dels estudiants. Pràctica on els estudiants hauran de 
triar un disseny que trobin per internet, fer-li una petita 
modificació i imprimir-lo. 
L’altre meitat dels estudiants. Lectura de les següents fases del 
projecte i elaboració d’un mapa mental. 

Aula de 
tecnologia 

Meitat del 
grup 
classe 

1h  

8 Elaboració d’un escrit on es contestin les següents dues 
preguntes: 
- Què ha fet cada membre de l’equip d’utilitat per a l’equip? 
- Què podria fer cada membre de l’equip perquè l’equip funcioni 
encara millor a partir d’ara? 
3 - Punt de control: quins dubtes tinc de tot el temari tractat?  

Treball a casa Individual Treball a 
casa 
1h 

 

SÍNTESI 9 Explicació de l'activitat i aclariment dels dubtes que puguin sortir 
(tant d'aquesta fase com de l'anterior). 

Aula Grup 
classe 

15 min  
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10 Els grups es posen a treballar i van seguint les passes de 
l'activitat marcada (consultar apartat Activitat a fer del material 
dels estudiants). 
En ser treball per projectes els grups aniran avançant i la feina 
del professor és anar assesorant i dirigint els diferents grups. 
Pas 1 - Handtomatic  
Pas 2 - Netfabb 
Pas 3 - Decissió de l'eina per generar el Gcode: Cura o Slicer 

Aula de 
tecnologia. 
Software 
d’impressió 3D 

Grups de 
3 

1h  
45 min 
 

Multinivells 
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Pas 4 - Cura o Slicer 

11 Impressió de les peces dissenyades en horari fora de classe (a 
les 17.00h). Es demanarà torn i s'organitzarà per tal de què tots 
els grups puguin imprimir els seus dissenys de forma endreçada. 

Aula de 
tecnologia. 
Impressora 3D 

Grups de 
3 

10 min  

12 Punt de control: resolució de dubtes d’aquells estudiants que 
hagin tingut problemes per portar a terme l’activitat o que 
necessiten aclarir dubtes. 

A concretar 
amb 
l’estudiant 

Individual A 
concretar 
amb 
l’estudiant 

Multinivells 

13 Jornada solidària: 
Arribada a l'escola dels diferents col·laboradors. 
Formació dels grups de treballs capitanejats cadascun pels grups 
de 3 estudiants. 
Començament del procés de muntatge de les pròtesis. 

Aula de 
tecnologia 

Grups de 
3 

1 h  
30 min 
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14 Punt de control: reunió amb els estudiants per veure l'estat dels 
diferents projectes 

Aula de 
tecnologia 

Grup 
classe 

10 min  

15 Continuació del procés de muntatge de les pròtesis i finalització 
del projecte. 

Aula de 
tecnologia 

Grups de 
3 

3 h  

16 Redacció sobre els temes tractats i una reflexió personal. Treball a casa Individual Treball a 
casa 
1 h 30min 

 

17 Ompliment del qüestionari final per valoració de l’activitat Aula de 
tecnologia o 
Sala 
d’informàtica, 
formulari 
Google Drive 

Individual 15 min  

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  

 Els estudiants no han treballat mai amb una impressora 3D fins aquest moment i no coneixen l’entorn de treball físicament. Per tant, durant les 
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primeres sessions s’haurà d’anar molt a poc a poc i s’haurà d’estar una mica a sobre dels estudiants, en particular dels que tenen més dificultats. 

 Les activitats multinivells es plantejaran de forma que els estudiants es marquin diferents objectius segons les seves capacitats. No es tracta per tant 
de què tots els estudiants facin totes les activitats. Es marcaran uns mínims i a partir d’aquí els estudiants avançats podran aprofundir i se’ls haurà de 
motivar perquè així ho facin. 

 La intervenció del professor durant el projecte es limitarà a introduir els objectius tot descrivint el seu contingut per passar després a ocupar un rol 
d’assessor dels grups. 

 Tot el material empleat a les pràctiques ha de sortir del pressupost del departament de tecnologia. Si estudiants tenen material propi no estarà 
permès que el portin a les classes per evitar pèrdues, robatoris i greuges comparatius amb els altres estudiants. 

 Serà necessari disposar d’accés a l’aula de tecnologia de forma habitual donat que gran part de la unitat didàctica es desenvolupa allà com s’ha 
especificat durant la metodologia i la seqüenciació. 

 Es pot plantejar una excursió a algun centre universitari d’impressió 3D: UPC, UAB, etc. 

Taula 7: Resum bloc curricular 
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6. Cronologia del projecte 
En el següent mapa (Figura 28) es poden veure, d’una forma molt gràfica i endreçada 

cronològicament, tots els passos que s’han seguit per poder desenvolupar aquest projecte. Des 

del plantejament del projecte fins a la jornada solidària organitzada, passant pels diferents 

congressos i la impartició de tot el bloc curricular. 

 

Figura 28: Mapa cronològic dels passos seguits per dur a terme el projecte 

 

7. Anàlisi de resultats 
En acabar el projecte s’analitzaran els resultats obtinguts del formulari (Annex: 12.1. Formulari 

sobre la tecnologia d’impressió 3D) que els estudiants han respòs en dos moments diferents: 

un abans de començar l’activitat i un altre en acabar. D’aquesta forma es podrà determinar 

l’èxit de l’aplicació d’aquestes tres metodologies d’aprenentatge de forma conjunta per tractar 

un aspecte amb un fort contingut social i solidari tal com es va marcar als objectius del projecte 

3. Objectius del projecte. 

El formulari està dividit en dos grans apartats de preguntes. Un primer apartat que busca 

detectar la consciència que tenen els mateixos estudiants sobre l’evolució de les seves 

competències al llarg del projecte (pregunta 1 a pregunta 10 del formulari). Unes competències 

que estan completament alineades amb els objectius d’aprenentatge del projecte.  

Per altra banda, s’ha plantejat un segon apartat de preguntes per avaluar l’evolució de 

l’assimilació dels continguts d’impressió 3D treballats al llarg del projecte (pregunta 11 a 

pregunta 26 del formulari). 

Per dur a terme aquest estudi, s’ha disposat d’una mostra de 17 estudiants que s’han classificat 

seguint els següents grups: 

 Estudiants que han treballat amb tecnologia 3D 

 Estudiants amb bon expedient 

 Estudiants amb bon expedient que han treballat amb tecnologia 3D. 
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 Estudiants sense bon expedient i que no han treballat amb tecnologia 3D. 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 5.1. Criteris d’èxit, cada estudiant de la mostra obté dues 

puntuacions del 0 al 10 en respondre al formulari. Una puntuació per cada part del formulari. 

Com que la primera part del formulari conté 10 preguntes, cada resposta correcta sumarà 1 

punt i cada resposta incorrecta 0 punts. Donat que la segona part de formulari conté 16 

preguntes, cada resposta correcta sumarà 0,625 punts i cada resposta incorrecta 0 punts 

novament. Les preguntes que tenen vàries respostes correctes s’han considerat ben 

contestades únicament si l’estudiant ha marcat totes les respostes correctes. 

Per començar amb l’anàlisi s’analitzarà l’evolució de les dues puntuacions del formulari de tota 

la mostra d’estudiants de forma conjunta. 

Com es pot veure a la Figura 29, l’evolució de l’assimilació de continguts d’impressió 3D ha 

estat molt favorable, complint sobradament amb l’estipulat a la primera fita dels criteris d’èxit 

marcats al projecte (5.1.Criteris d’èxit) d’una millora en un 80% dels estudiants Figura 30. 

 

Figura 29: Comparativa resultats dels formularis. Part de continguts d'impressió 3D 

 

0

2

4

6

8

10

Comparativa resultats formularis. Part de 
continguts d'impressió 3D 

Formulari previ

Formulari final

Estudiants 

Qualificació (Escala 0-10) 

 1    2    3    4   5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17 



Disseny i impressió 3D amb fins socials a l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO mitjançant 
aprenentatge i servei. Pàgina 47 
 
 

 

Figura 30: Percentatge estudiants amb millora dels continguts d’impressió 3D 

Pel que fa a l’assoliment de la segona fita, una millora d’un 30% per almenys un 50% de la 

classe, es pot donar també per assolida tal com mostra la gràfica de la Figura 31. Això vol dir 

que la meitat de la classe ha millorat en el segon formulari la qualificació obtinguda en el primer 

en almenys un 30%. Per exemple, tal com es comenta a l’apartat 5.1.Criteris d’èxit: un 

estudiant amb una qualificació de 5,5 (aprovat) al primer formulari i de 7,5 (notable) al segon 

obtindria la següent millora 
7,5−5,5

5,5
= 0,363, per tant, 36,3% de millora. 

 

Figura 31: Percentatge estudiants amb millora dels continguts d’impressió 3D d'un 30% 

Totes dues fites s’han assolit per un marge suficientment ampli com per determinar que la 

metodologia utilitzada per abordar els continguts d’un tema amb una component tan social ha 

aconseguit uns excel·lents resultats per la mostra estudiada. 

Pel que fa a la tercera fita marcada als criteris d’èxit, la consciència dels mateixos estudiants 

quant a l’assoliment de les competències treballades al llarg del projecte, es pot concloure que 

la seva evolució ha estat molt positiva però no suficient per a assolir la fita marcada tal com es 

pot apreciar a la Figura 32. Són uns resultats propers als marcats per la fita però no s’ha 

aconseguit assolir-los del tot. 
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Figura 32: Percentatge estudiants amb percepció de millora en competències 

A continuació s’analitzen els resultats obtinguts amb la mostra d’estudiants segmentada en els 

quatre grups (Taula 6 – Figures 33-44). 
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Taula 8: Resultats mostra segmentada
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Com es pot veure a les dotze figures els resultats han estat bons per tots els grups d’estudiants 

estipulats. Hi ha hagut millora tant en continguts 3D com en percepció de millora de 

competències per a tots ells en percentatges elevats. Si bé és cert que els estudiants que no 

tenen un bon expedient i no han treballat mai amb tecnologia 3D són el grup que ha aconseguit 

uns resultats més escassos com es pot veure a les Figures 42, 43 i 44. 

Concretament, la millora en percepció de competències adquirides per part dels mateixos 

estudiants ha estat del 100% pels estudiants que ja havien treballat prèviament amb 

tecnologies 3D, independentment del seu expedient (Figures 35 i 38). Això resulta difícil de 

lligar-ho a una explicació lògica i és possible que sigui fruit de la casualitat que comporta 

l’estudi amb una mostra d’estudiants tan petita com aquesta. 

No obstant això, el que si resulta bastant interessant és que aquests mateixos estudiants són 

els que han aconseguit una millora més elevada i els que tenen un major nombre d’estudiants 

amb millora (Figures 33, 34, 36 i 37). Es pot concloure d’aquesta forma que preval més els 

coneixements previs que tenen els estudiants que fins i tot lo bons estudiants que són. 

L’aprenentatge constructivista demostra ser el més efectiu. 

Per tant, com a conclusió d’aquest anàlisi de resultats, es pot extreure que el projecte ha estat 

un èxit quant a adquisició de continguts d’impressió 3D per part dels estudiants i les 

metodologies utilitzades han funcionat segons l’esperat en aquest sentit. Destaquen 

principalment aquells estudiants que han treballat prèviament amb tecnologies 3D.  

Pel que fa la percepció de millora de competències per part dels estudiants, resulta més 

complicat extreure unes conclusions sobre les metodologies utilitzades per tractar aquest tema 

amb una forta component social donat que tot i no establir-se la fita marcada en els criteris 

d’èxit, els resultats són molt propers i si s’han assolit per alguns grups d’estudiants. 

S’ha de tenir en compte, abans de passar a l’apartat de conclusions, que la mostra d’estudiants 

sobre la que s’ha portat a terme l’estudi és molt petita i que per tant les conclusions que es 

poden treure no són prou significatives. Només és un primer estudi que pot ajudar a determinar 

la validesa de les metodologies utilitzades, però per arribar a conclusions més definitives, la 

mostra d’estudiants hauria de ser més gran.  

8. Conclusions 
La utilització de metodologies innovadores per construir un bloc curricular sobre un projecte 

social i solidari és un recurs molt interessant perquè els estudiants s’impliquin en les tasques 

però no resulta un mecanisme senzill. Les conclusions que es poden extreure de l’experiència 

d’acord amb els objectius plantejats són molt positives i es poden veure a continuació. 

S’ha aconseguit portar a un centre que disposa d’una impressora 3D la possibilitat de participar 

en la iniciativa solidària Enable the Future, on es porten a terme dissenys, impressions 3D i 

muntatges de pròtesis articulades per a persones concretes que han perdut part d’una de les 

seves extremitats superiors, com a part del currículum de quart curs d’ESO i fent servir tres 

metodologies que resultaven desconegudes als estudiants: aprenentatge cooperatiu, 

aprenentatge basat en projectes i aprenentatge i servei. 

Els resultats de l’aplicació conjunta d’aquestes tres metodologies han estat molt bons 

aconseguint folgadament dues de les tres fites marcades als criteris d’èxit del projecte i 

quedant molt a prop de la tercera com es pot veure en l’apartat anterior 7. Anàlisi de resultats. 

Els estudiants han millorat molt significativament els seus continguts sobre les tecnologies 3D i 

han tingut un gran increment quant a la percepció de les seves competències treballades al 
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llarg del projecte. Tot i que aquesta percepció no ha millorat tant com s’esperava, és cert que 

ha estat una millora molt notòria per gran part dels estudiants de la mostra.  

S’ha pogut veure també que l’aprenentatge constructivista, és a dir, aquell aprenentatge que es 

fa a partir d’allò que coneixen els estudiants, és el més efectiu. Els estudiants que tenien 

coneixements previs de tecnologies 3D són els que han tingut millors resultats quant a 

l’evolució dels seus continguts. Prevalent d’aquesta forma la construcció d’aquest coneixement 

sobre l’expedient dels estudiants. 

El bloc curricular s’ha aconseguit estructurar de forma que sigui extrapolable a qualsevol centre 

independentment de si té o no impressora 3D. Es pot impartir tot el bloc curricular i portar a 

imprimir els dissenys de les peces que han fet els estudiants a qualsevol lloc on permetin 

imprimir en 3D, ja sigui una empresa privada, una universitat o un institut proper que disposi 

d’una impressora 3D. 

Tal com es va marcar als objectius del projecte s’ha aconseguit involucrar a una estudiant de 

primer de batxillerat en el projecte perquè porti a terme el desenvolupament del seu treball de 

recerca. La seva aportació ha estat molt enriquidora pel projecte sobretot pel que fa a 

l’establiment de contactes tant amb persones interessades com amb persones que han estat 

referència per algunes fases del projecte. 

El caliu solidari del projecte ha estat molt present durant tot el projecte, principalment en la 

jornada solidària que es va aconseguir organitzar al centre, on gran part de la comunitat 

educativa va participar i es van començar a establir alguns passos futurs amb moltes persones 

interessades. Pares, mares i altres professors van participar en una jornada on van assistir el 

100% dels estudiants de la mostra d’estudi que van ser els petits caps d’equip dels respectius 

grups de treball que es van formar. Va ser una jornada molt emotiva on tothom que va 

participar ho fa fer d’una forma molt positiva i més de 30 persones es van mostrar interessades 

en participar en futurs projectes, ja sigui en el muntatge, en la impressió o contribuint en 

millores del disseny i dels materials utilitzats. 

Aquesta jornada solidària va ser l’activitat ideal per concloure un projecte on s’han tractat tants 

valors humans. Això s’ha vist clarament en les reflexions que han portat a terme els estudiants 

mitjançant l’informe que presentaven en finalitzar tot el projecte on la pregunta Et consideres 

una persona afortunada? Explica per quin motiu o motius ha estat per molt la que ha donat lloc 

a més línies de text i la que ha aportat reflexions més profundes i interessants. Per tant, es 

considera que l’objectiu de fer que els estudiants reflexionin en tractar un tema amb un clar to 

solidari i de repercussió social ha estat assolit.  

Aquest projecte proporciona tot el material necessari, tant per al docent com per a l’alumnat, 

perquè es pugui dur a terme de forma correcta el desenvolupament de tot el bloc curricular tal 

com es va plantejar en un dels objectius del projecte. S’estableixen uns objectius formatius a 

assolir i es detallen les tres metodologies pedagògiques que es fan servir, la seva 

seqüenciació, criteris d’avaluació i rúbriques. A més a més, es plantegen unes activitats 

d’ampliació i reforç per poder dur a terme una atenció a la diversitat adient. El projecte també 

recull aquells possibles punts de risc i unes orientacions pedagògiques útils sobretot per 

aquells docents que opten per primer cop a impartir el bloc curricular plantejat. 

Es tracta d’un bloc curricular complex d’impartir tant pel que fa al nivell dels continguts i 

competències treballats com per la utilització de metodologies d’aprenentatge-ensenyament 

innovadores, per aquest motiu, el material que proporciona el projecte està molt detallat. 
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Per últim, tant els estudiants per desenvolupar el projecte com els professors a l’hora de 

preparar el material didàctic i la metodologia de treball han fet ús de forma habitual de les eines 

web. La cerca de documentació i l’ús de les eines col·laboratives han estat fonamentals. Un 

cas molt notori ha estat l’ús dels formularis virtuals elaborats amb l’eina de formularis de 

l’aplicació DRIVE de GOOGLE. 

En conclusió, els resultats del projecte han estat molt positius donat que s’han assolit tots els 

objectius marcats a l’inici del projecte. Tant aquells objectius curriculars que s’han pogut 

estudiar i interpretar àmpliament en l’estudi que planteja el projecte i recull a l’apartat 7. Anàlisi 

de resultats com aquells objectius transversals que han submergit els estudiants en profundes 

reflexions socials i solidaries. Ha estat un projecte on no ha representat cap esforç involucrar 

als estudiants i ells sols s’han col·locat al centre del projecte, marcant el seu propi ritme i 

preguntant contínuament al professor o cercant per internet solucions per no quedar-se 

encallats en cap dels passos. Els estudiants han tingut molt present la finalitat social que tenia 

l’activitat i això ha estat molt per sobre dels seus possibles punts dèbils i limitacions. 

Per tant, estem davant d’un projecte que estructura tot un bloc curricular que es fonamenta 

principalment en un aprenentatge significatiu i constructivista i que ha obtingut uns molts bons 

resultats en l’estudi que el mateix projecte planteja. 

9. Treball futur 
Com a futurs passos es plantegen dos camins immediats: 

 Per una banda, la consolidació d’aquest bloc curricular al centre on s’ha portat a terme 

l’estudi i la possibilitat d’exportar-ho a altres centres que vulguin portar-ho a terme, fins i 

tot aquells centres que no disposen d’impressora 3D donat que el material està 

preparat perquè no sigui imprescindible disposar-ne d’una tal com es va plantejar en 

els objectius del projecte.  

 Per altra banda, l’establiment del centre com a punt de referència de la zona com a lloc 

on construir aquest tipus de pròtesis fent servir la impressió 3D. Hi ha un gran marge 

de millora i aquesta és una de les línies en les quals es treballa. En aquest sentit, cal 

remarcar que ja són varies les persones que s’han posat directament en contacte amb 

el centre per demanar la fabricació d’una pròtesi per una determinada persona que no 

té part d’una extremitat superior i el centre està estudiant com aconseguir donar 

resposta a aquestes peticions. 

Així doncs, els futurs passos estaran marcats per establir aquest bloc curricular com a part del 

currículum de quart curs d’ESO i aconseguir d’aquesta forma que el centre es posicioni com un 

punt de referència d’ajuda per persones que necessiten una pròtesi per una extremitat superior.  
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