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Annex 1 – Entrevista a l’Associació d’Inèrcia de Catalunya 

A continuació es resumeix l’entrevista realitzada als fundadors de l’Associació d’Inèrcia de 
Catalunya el 8 de març de 2017, la qual va ser molt activa durant tres o quatre anys, organitzant 
diferents curses i el Campionat d’Inèrcia de Catalunya. Actualment l’organització de curses està 
aturada, tot i que segueixen connectats al sector. Les dades de contacte de l’Associació d’Inèrcia 
de Catalunya són les següents: 

Seu: Av. Rasos de Peguera, 96 
Tel. 933506895 
web: http://www.campionatinercia.com  
E-mail: info@CampionatInercia.com  

Materials per a la fabricació dels carros 

Com a participants han fabricat diversos carros. La major part del material és reciclat, tot i que 
en van comprar alguna part: 

 Les ròtules de la direcció 

 Rodes (pel monoplaça tots iguals) 

També hi ha peces que va bé tenir: boixes, ponts, etc. 

Han aconseguit material de tallers, als qui demanaven peces i les aportaven gratuïtament. Pel 
que fa a les deixalleries, comenten que cal demanar alguns papers a l’ajuntament, però que sí 
que ho veuen factible. Abans era fàcil d’aconseguir peces de desballestaments, però ara amb la 
crisi els sembla que podria ser més difícil. 

En una categoria de monoplaces que van proposar tots havien de ser iguals: mateixes 
dimensions i mateixes rodes. Es van trobar amb el problema que no frenaven bé, i tenien 
problemes a les corbes. Destaquen la importància del disseny de la direcció i dels frens, 
especialment en els models que assoleixen velocitats més altes.  

Temps de construcció: no poden dir-ho. En algun dels carros comenten que mesos, mentre que 
en algun altre cas van trigar un parell de tardes. 

Els carros més petits monoplaces són bastant lleugers i es poden transportar amb a mà i carregar 
en la part del darrere d’un cotxe, però en les modalitats més grans les dimensions i el pes es 
tornen un problema: un dels carros més grossos que han fabricat pesava gairebé 100 kg i l’havien 
de portar dins una furgoneta gran. 

Comenten que en algun cas sí que s’havia fet algun taller per ajudar a gent a fabricar-se el seu 
carretó, però que ja no ho fan. 

Destaquen que cal buscar el material amb temps i paciència, ja que no sempre tens a la teva 
disposició tot el que necessites. 

http://www.campionatinercia.com/
mailto:info@CampionatInercia.com
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Figura A1.1. Detall de la direcció del monoplaça. Font pròpia. 

 

Figura A1.2 Detall dels frens del monoplaça. Font pròpia. 
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Figura A1.3. Direcció i volant. Font pròpia. 

 

 

Figura A1.4. Monoplaça molt senzill, fet de fusta. Font pròpia. 

Campionats 

Als inicis de l’Associació es van dedicar a trucar a tots els ajuntaments de Catalunya. Si ja tenien 
una baixada a les festes del poble, els proposaven incloure-la al circuit. Si no, els proposaven 
d’organitzar-los una. 

Actualment ja no n’organitzen, però destaquen la baixada de Ripollet, la de Sant Just, Santa 
Eulàlia de Ronçana i la de Tossa de Mar. Sembla que totes aquestes baixades es fan a l’estiu, 
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però em comenten que n’hi ha una que es fa al maig, que ho preguntaran i em passaran el 
contacte. 

Sembla que el fet de trobar una baixada és una mica aleatori, ja que hi ha vegades que per falta 
de pressupost o ganes hi ha baixades que es deixen de fer temporalment. Saben que aquest 
maig potser hi ha una baixada, però diuen que ningú pot assegurar que l’any vinent es torni a fer. 

Quan els pregunto què consideren més important a tenir en compte a l’hora d’organitzar una 
baixada, em comenten que calculen un pressupost mínim de 2000 € per tal de condicionar la 
pista amb bales de palla en els llocs més conflictius. Cal, en algun cas, la col·laboració de la 
guàrdia urbana, tot i que en general només per tallar el circuit. També destaquen la importància 
de disposar d’una assegurança d’alt risc: ells anaven amb el mateix tipus d’assegurança que la 
dels qui practiquen “puenting”. Cal tenir en compte que en alguna d’aquestes baixades més 
professionals es pot arribar a velocitats de més de 100 km/h. 

https://www.youtube.com/watch?v=NQANKoP70D8  

Normativa 

La següent informació ha estat extreta de la web del campionat d’inèrcia de Catalunya 
(http://www.campionatinercia.com/). Segons em comenten, va ser un compendi de normativa de 
diferents associacions, tant estatals com internacionals, adaptada a les modalitats més habituals 
en les curses que organitzaven. 

Reglamentació tècnica obligatòria per a tots els participants 

Aquestes normes seran obligatòries per a tots els participants de totes les categories, ja siguin 
inscrits o no al campionat. 

 Tots els vehicles que participin a la baixada hauran de passar un control tècnic, al qual 
es controlarà sistema de frens, direcció, i que no hi hagi cap punt que sigui perillós. 

 Tots els participants han de dur calçat cobert (mai sandàlies, ..) i casc integral, es 
recomanable l’ús de guants, colzeres, genolleres, proteccions completes i roba llarga. 

 Els carretons hauran de portar un equipament complet per poder dur a terme els 
remolcaments (cordes i un punt de remolcament davant i darrere). 

 Es obligatori l’ús del casc tant pel pilot com pel copilot dins del circuit, ja sigui remolcant 
o fen la baixada. 

 Cada organització te reservat el dret d’admetre als participants en funció del grau de 
seguretat del carretó. 

 En cap cas es podran realitzar entrenaments o proves als circuits esmentats com a 
puntuables pel campionat , amb la deguda sanció (la no puntuació a la baixada). 

Categories 

Carretons G1(3 Rodes ) i G2(4 Rodes): 

- Xassís: El xassís serà lliure, però mai es podran utilitzar estructures senceres de 
bicicletes, cotxes o motos, encara que siguin modificades. 

Si que es podran utilitzar accessoris de cotxes o motos, boixes, cremalleres,... sempre i 
quan hagin estat modificades. 

Tots els forats als quals es pugui introduir alguna extremitat hauran d’estar tapats. Es 
recomanable la utilització d’arc de seguretat, per en cas de bolcar evitar danys majors. 

- Ocupants: Màxim 3 ocupants 

https://www.youtube.com/watch?v=NQANKoP70D8
http://www.campionatinercia.com/
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- Dimensions:  Amplitud màxima: 150cm 

Longitud màxima: 260cm 

- Pes: El pes màxim del vehicle estarà limitat a 200 kg. 

- Frens: Hidràulics o mecànics. També es poden utilitzar altres sistemes d’eficàcia similar 

demostrada. 

- Punts de remolc: Serà obligatori disposar d’un punt de remolc tant davant com darrere 
del carretó. Els punts de remolcament han de ser lo suficientment forts com per aguantar 
una tirada de 5 carretons. 

- Proteccions: Han d’estar protegides totes les parts contra les quals en cas d’accident, 
tant pilot com copilots poden impactar. Les proteccions hauran de ser d’espuma o algun 
material tou, tipus aïllant de tubs. 
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Annex 2 – Retirada de material d’un Punt Verd de Barcelona 

A continuació es reprodueix (modificat lleugerament) el text del document enviat per SIRESA per 
a la sol·licitud de materials d’un Punt Verd de Barcelona. Es recomana posar-se en contacte amb 
el Cap de Gestió de Punts Verds de SIRSA abans de fer la sol·licitud per tal de confirmar que el 
que s’indica a continuació segueix vigent. 

ASSUMPTE: Retirada de materials dels punts verds de Barcelona  

CRITERI GENERAL. 

L’Ordenança General de Medi Ambient Urbà identifica els punts verds o deixalleries com a 
centres municipals de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són 
objecte de la recollida domiciliària.  

Una vegada que els materials han entrat a les instal·lacions són considerats com a residus i 
tractats per un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, pel que no es pot 
autoritzar la retirada de materials de les nostres instal·lacions.  

EXCEPCIONS.  

Es pot considerar com a excepció al criteri general, la cessió de materials per activitats educatives 
o culturals sense ànim de lucre. 

En aquests casos, el departament de Gestió de Residus valorarà si el sol·licitant i l’objecte de la 
petició s’ajusta als criteris establerts, tenint en compte que:  

• No s’autoritzarà visites a les instal·lacions per veure genèricament si n’hi ha materials 

que es puguin fer servir (s’ha de concretar una llista amb identificació del tipus i nombre 

de material que es necessita per l’activitat).  

• Una vegada hagi finalitzat l’activitat, s’han de retornar els materials al mateix punt 

verd des d'on s'han tret. A l’autorització es farà constar que el retorn del material es 

realitzarà sense pagament de taxes. 

Per que l’Ajuntament pugui autoritzar la retirada de materials s’haurà d’aportar la següent 
informació:  

1. Activitats educatives: preferentment la petició s’haurà de vehicular mitjançant el director 

o cap d’estudis de l’escola o centre universitari. En aquest cas no caldrà aportar 

documentació acreditativa de la matriculació de l’alumne.  

També caldrà aportar informe-resum de l’activitat que es vol desenvolupar, el tipus i 
nombre de materials que necessiten i la data aproximada en la que es vol anar a buscar 
els materials al punt verd que determini l’Ajuntament.  

2. Activitats culturals: caldrà aportar informe-resum de l’activitat que es vol desenvolupar, 

el tipus i nombre de materials que necessiten i la data aproximada en la que es vol anar 

a buscar els materials al punt verd que determini l’Ajuntament.  

En la sol·licitud cal incloure les dades de contacte (preferentment telèfon), les de l ’entitat que 
representa si s’escau, així com el nom, cognoms, i DNI de la/s persona/es que aniran  a recollir 
els materials.  

La sol·licitud, amb la informació corresponent, caldrà lliurar-la al Departament de Gestió de 

Residus. Un cop valorada la petició es lliurarà per escrit l’autorització corresponent.  

 

Departament de Gestió de Residus  
Barcelona, 11 d’abril de 2011  
 

Torrent de l’Olla 218-220, p. 6a  08012 
Barcelona  T. 932 914 888   F. 932 914 155   
www.bcn.cat/mediambient  
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Annex 3 – Qüestionari de motivació de l’alumnat 

 

Qüestionari pels alumnes 

Les curses de carretons en el Mòdul de Síntesi de Soldadura i Caldereria 

Indica amb una X la teva resposta. 

Coneixement previ 
Pregunta SI NO 

Coneixies anteriorment les curses de carretons?   

N’havies vist alguna en directe?   

Has participat alguna vegada en alguna cursa 
d’aquest estil? 

  

 

Motivació 

Respon a les preguntes següents indicant el grau d’acord amb l’afirmació 

Pregunta 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1. Penso que fabricar un carretó és una bona idea de 
tema per al mòdul de síntesi del CFM de Soldadura i 
Caldereria 

    

2. Penso que disposo dels coneixements suficients per 
realitzar les tasques de tall i soldadura necessàries per 
fabricar un carretó. 

    

3. En cas de portar-se a terme, m’agradaria participar en 
la cursa, conduint el carretó o de copilot. 

    

4. M’agrada competir     

 

Si a la pregunta 2 has contestat una puntuació de 1 o 2, podries indicar quins coneixements 

creus que necessitaries per a completar el projecte? 

 

Si vols afegir alguna cosa més, si us plau, indica-ho a continuació: 
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Annex 4 – Qüestionari de motivació del professorat 

 

Qüestionari pels docents 

Les curses de carretons en el Mòdul de Síntesi de Soldadura i Caldereria 

Indica amb una X la teva resposta. 

Coneixement previ 

Pregunta SI NO 

Coneixies anteriorment les curses de carretons?   

N’havies vist alguna en directe?   

Has participat alguna vegada en alguna cursa 
d’aquest estil? 

  

 

Motivació 

Respon a les preguntes següents indicant el grau d’acord amb l’afirmació 

Pregunta 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
1. Penso que fabricar un carretó és una bona idea de 
tema per al mòdul de síntesi del CFM de Soldadura i 
Caldereria 

    

2. Penso que és viable dissenyar i fabricar un carretó al 
llarg del curs. 

    

3. Penso que es viable que els alumnes fabriquin el 
carretó en grups reduïts, de 4 o 5 persones. 

    

4. Considero que la programació prevista pel mòdul és 
realista i permet portar el projecte a terme 

    

5. M’agrada el món del motor     

Si has contestat alguna pregunta amb una puntuació de 1 o 2 (llevat de la pregunta 4), indica si 

us plau la raó: 

 

Si vols afegir alguna cosa més, si us plau, indica-ho a continuació: 

 



Les curses de carretons com a element motivador del mòdul    Pàgina 47 de 60 
de Síntesi del CFGM de Soldadura i Caldereria  

Annex 5 – Contactes i entrevistes amb organitzacions de 
curses  

TORRELLES DE LLOBREGAT 

Data darrera cursa Organitza 

Gener 2017 
Web de l’esdeveniment 2017 

Ajuntament de Torrelles 
Plaça de l'Ajuntament, núm. 1, 08629, Torrelles de 
Llobregat 
Tel. 936890000 

Parlo amb el Responsable tècnic de la Regidoria de Cultura el 3/5/17. No està interessat en el 
tema. Fa més de 20 anys que fan la cursa (la web diu 27a baixada el 2017) i la gent del poble 
que hi està implicada ja és experta en el tema. No li interessa la col·laboració. 

 

CERDANYOLA 

Data darrera cursa Organitza 

6 Maig 2017 
Web organització 
Web Ajuntament 

Associació Esportiva de Cerdanyola 
 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Departament de Cultura 
Pl. Francesc Layret, s/n 
08290 Cerdanyola del Vallès, 
Tel. 935 80 88 88 

Parlo el 2/5/17 amb la Tècnica de Cultura en Ajuntament de Cerdanyola del Vallès sobre la 
iniciativa d’aquest projecte de realitzar un taller de servei per ajudar als veïns interessats a 
construir-se el seu carretó. Li comento que els alumnes participarien en la construcció mitjançant 
la mecanització i soldadura dels elements que els propis participants portessin. La idea és fer-ho 
durant la setmana abans de la cursa. 

Em comenta que la cursa de carretons de Cerdanyola va tenir una forta tradició fa un temps, però 
després es va deixar de fer. Ara la reprenen i és el segon any que la fan. La idea li sembla molt 
bé. De fet l’any passat ja l’havien posat en pràctica amb alguns experts que formaven part de la 
comissió de la festa. Els problemes que ella va veure és que no va participar-hi massa gent i que 
al final els experts van acabar fent els carretons al 100%. Aquest any no s’ha fet perquè hi ha 
hagut cert retard i s’han posat en marxa tard. 

Em comenta que el cronometratge de la cursa el realitza una associació del poble que són 
amants del motor i tenen un programa de ràdio propi. Tenen pensat que de cara a l’any vinent 
sigui aquesta organització qui s’encarregui de la gestió de la cursa, amb el suport de l’ajuntament. 
Quedem que ens veiem a la cursa del dissabte 6/5/17 i que em presentarà algú d’aquesta 
organització. 

En general li sembla molt bona idea. 

El dia 6/5/17 assisteixo a la cursa de carretons de Cerdanyola, la Baixcarnyola. Allí em trobo amb 
la Tècnica i altres membres de l’associació. Em comenten l’èxit de la passada edició, i puc veure 
que en la present edició de la cursa també hi ha molts espectadors, tot i que no molts participants.  

Entre el públic, se sent a molta gent entusiasmada dient que l’any vinent s’hi apunten. Penso que 
seria ideal que en esdeveniments com aquest es poguessin recopilar e-mails d’interessats per 
fer promoció del Taller de Servei uns mesos abans de la següent cursa.  

 

https://www.torrelles.cat/actualitat/agenda/2017/01/28/27a-baixada-de-carretons?amb-estils
http://baixcarnyola.elroser.org/
http://www.cerdanyola.cat/agenda/baixcarnyola-2017-baixada-de-carretons-de-cerdanyola
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Figura A5.1. Arribada de la cursa de Cerdanyola, Baixcarnyola 2017. Font pròpia. 

El 8/5/17 Parlo amb el President de l’Associació Esportiva de Cerdanyola. 

La idea li sembla perfecta! Pensa que això és una activitat que s’ha de realitzar en un dia (matí 
de dissabte, per exemple) en el que es convoca a tots els nois del poble que vulguin fer-se el 
carretó, per tal que els del taller els ajudin. 

A més, em comenta que per l’any que ve, busquen algú que pugui fer unes bases de carretons 
(4 o 5) per a què, posteriorment, els nens del poble les puguin decorar i baixar. Aquestes bases 
serien reutilitzables d’un any a un altre. La seva intenció és obtenir-ne 10 (5 en dos anys 
consecutius). 

 

POLINYÀ 

Data darrera cursa Organitza 

Gener 2017 

Ajuntament de Polinyà 
Plaça de la Vila, 1 
08213 Polinyà (Barcelona) 
T. 93 713 02 64 
F. 93 713 02 48 
polinya@ajpolinya.cat  

Després de diverses trucades en diferents dies, no ha estat possible contactar amb la Tècnica 
de Cultura. Segons sembla en la organització de la cursa de Polinyà també participa una entitat 
del poble que es diu Club Súper 30. Caldria provar de posar-se en contacte amb aquesta entitat. 

 

 

 

mailto:polinya@ajpolinya.cat
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MARTORELL 

Data darrera cursa Organitza 

21 Maig 2017 
Facebook de l’esdeveniment 

El CAU de Martorell 
Plaça de l’Església 1 
08760 Martorell 
e-mail: cau@caumartorell.cat 
Col·labora: 
Ajuntament de Martorell 
Departament de Joventut 
08760 Martorell 
Tel. 93 775 00 50 

El 8/6/17 parlo amb el responsable del Servei d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Martorell. 
Em comenta que la organització de la baixada de carretons de Martorell (la Daltabaix) la realitza 
l’Agrupament Escolta de Martorell. Tot i així es mostra favorable a la proposta i em diu que parlarà 
amb els responsables de l’organització per portar-la a terme. Diu que està convençut que els 
semblarà una iniciativa interessant. La cursa de Martorell porta poques edicions (la d’enguany 
ha estat la 5a) i tot i que en la primera van aconseguir reunir 25 carretons, darrerament ha baixat 
sensiblement la participació i el taller de servei seria una forma d’incrementar-la. 

Fa èmfasi en l’aspecte econòmic de la col·laboració i li comento que no hauria de suposar cap 
despesa per l’ajuntament més enllà de la d’oferir uns espais per poder fer el taller. Em comenta 
al respecte que a Martorell hi ha un PFI que fan temes de soldadura i que potser es podrien 
utilitzar les instal·lacions que tenen ara per fer el taller (es tracta d’una antiga llar d’infants 
rehabilitada). 

Parlem també de la temporització. Ell em proposava de posar-nos a treballar per fer-ho el maig 
de 2018. Li comento que ho veig molt just ja que això implicaria que el mòdul comencés el 
setembre de 2017, i ni hi ha temps per preparar-ho ni està aprovat pel departament de l’escola. 

Es tracta doncs d’una altra opció de portar a terme el taller de servei, tot i que caldria acabar de 
confirmar-se amb l’organització de l’esdeveniment. 

 

 
  

https://www.facebook.com/androminesmartorell/
mailto:cau@caumartorell.cat
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Annex 6 – Evidències i instruments d’avaluació  

F1. Fitxa d’obtenció dels materials 

La fitxa consistirà en fer un llistat que haurà d’incloure la quantitat de peces, el tipus de material 
i el mètode que s’ha utilitzat per determinar-ne el tipus (magnetisme, densitat, etc.). La fitxa tindria 
el següent contingut: 

Material reciclat disponible a l’escola 

1. Quantifica aproximadament el material disponible total 

2. Selecciona els materials que creus que poden ser útils per a la fabricació d’un carretó i llista’ls 
en la taula següent: 

Quantitat Tipus  Material Mètodes utilitzats  

5 Tubs Acer Magnètic 

10 Tubs  Alumini Magnètic i densitat 

3 Planxes Acer Magnètic 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

 

Material reciclat disponible al Punt Verd de Zona 

1. Fes un esquema de la deixalleria, assenyalant els diferents punts de recollida i indicant-ne el 
tipus de residus de cada punt. 

2. Quantifica aproximadament els residus que hi ha en cada punt en el moment de la visita (indica 
aproximadament el percentatge d’ompliment dels contenidors). 

3. Escull 3 tipus de residus i explica què podries fer per reciclar-los. Coneixes algun producte que 
utilitzi material reciclat? 

4. Pel que fa al material per a la fabricació del carretó, llista els materials disponibles a la taula 
següent: 

Quantitat Tipus  Material Mètodes utilitzats  

8 Rodes de bicicleta Acer --- 

16 Perfils Alumini Magnètic i densitat 

3 Carros de supermercat Acer Magnètic 

... ... ... ... 

... ... ... ... 
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T1. Disseny del carretó 

Es tracta d’un document principalment gràfic en el que el carretó haurà de quedar ben descrit, 
que haurà de disposar de les vistes necessàries i on s’hi indicarà els materials utilitzats, les 
mecanitzacions i les soldadures necessàries. Es proposa la següent rúbrica per avaluar-lo: 

 % 
Ben assolit 
(7,5 – 10) 

Assolit 
(5 – 7,5) 

No assolit 
(0 – 4) 

Disseny del carretó 30 

Les vistes 
realitzades 
descriuen 
correctament el 
carretó 

Cal algun aclariment, 
però el carretó és 
construïble tal i com 
s’ha dissenyat 

Els dibuixos 
realitzats no 
permeten entendre 
el disseny del carretó 
o no és construïble 

Utilització dels 
materials 

25 

Queda ben 
especificat quins 
materials s’han 
utilitzat i la seva 
utilització és factible 

No s’especifiquen 
completament o hi 
ha algun punt que no 
està del tot resolt 

Hi ha poca relació 
entre el disseny i els 
materials disponibles 
o no és factible la 
seva utilització 

Mecanitzacions, 
soldadures i 
acoblaments 

20 

S’indiquen tots els 
punts en els que els 
materials de partida 
han estat 
transformats, així 
com els punts de 
soldadura i 
d’acoblament 

Hi ha alguns punts 
que no s’han 
especificat, però 
s’entenen les 
transformacions 
necessàries 

No s’indiquen o són 
insuficients 

Acotacions 15 

El dibuix està 
correctament acotat i 
permet determinar 
tant les mesures 
generals com les de 
parts específiques 

Manca alguna cota, 
tot  i que no és 
rellevant de cara al 
dimensionament del 
carretó 

Manquen cotes 
importants 

Format dels 
plànols 

10 
El format és adient i 
els plànols estan ben 
especificats.  

Hi ha alguna 
deficiència en els 
formats o no 
s’especifiquen 
correctament els 
plànols 

Els formats són 
incorrectes o no 
s’han utilitzat les 
plantilles 
subministrades 

Taula A6.1. Rúbrica per a l’avaluació del treball T1. 
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T2. Processos de mecanització i muntatge 

Es tracta d’un document format per fulls de procés. Cada full descriurà els materials de partida i 
les mecanitzacions que se’ls realitzarà. Hi haurà fulls de transformació primària, en la que es 
descriuran talls i soldadures, principalment, i fulls de muntatge, en els que es descriurà com es 
realitza el muntatge de cadascuna de les parts. Es proposa la següent rúbrica per avaluar-lo: 

 % 
Ben assolit 
(7,5 – 10) 

Assolit 
(5 – 7,5) 

No assolit 
(0 – 4) 

Descripció general 20 

Els processos 
indicats permeten la 
completa fabricació 
del carretó 

Manca algun procés 
o no està ben 
especificat, tot i que 
podrien utilitzar-se 
per a la seva 
fabricació 

Manquen elements 
importants que fan 
que la fabricació del 
carretó no sigui 
possible amb els 
processos indicats 

Materials de 
partida 

20 

Els materials de 
partida estan 
correctament 
especificats, amb 
nombre de 
referència, 
dimensions i material 

Manca algun 
element per 
completar 
l’especificació dels 
materials de partida 

No s’especifiquen o 
l’especificació que 
se’n fa no permet 
identificar-los 

Descripció dels 
processos de 
mecanitzat i 
soldadura 

30 

Tots els processos 
estan correctament 
descrits, indicant la 
maquinària, 
utillatges i eines 
necessàries 

La descripció dels 
processos no és 
completa, tot i que 
es podrien portar a 
terme 

La descripció dels 
processos no permet 
portar a terme les 
transformacions 
necessàries per a la 
fabricació del carretó 

Descripció del 
muntatge 

20 

Els processos 
descrits permeten el 
muntatge de totes 
les parts del carretó 

Manca alguna 
descripció, tot i que 
el muntatge del 
carretó es podria 
portar a terme  

No és possible 
muntar el carretó 
amb els processos 
de muntatge descrits 

Format dels fulls 10 

S’utilitza un format 
adient i tots els fulls 
estan correctament 
maquetats 

Hi ha alguna 
deficiència en els 
formats o no 
s’especifiquen 
correctament els 
processos 

Els formats són 
incorrectes o no 
s’han utilitzat les 
plantilles 
subministrades 

Taula A6.2. Rúbrica per a l’avaluació del treball T2. 
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T3. Prevenció de riscos laborals 

Aquest document recollirà les precaucions a prendre en matèria de riscos laborals i de protecció 
del medi ambient. Es farà de forma esquemàtica o en forma de checklist, per tal de poder-lo 
utilitzar tant al taller del centre com en l’activitat de Taller de Servei. El seu contingut s’avaluarà 
d’acord amb la l’escala de valoració següent: 

Contempla les condicions de seguretat personals 
AVALUACIÓ 

(0 a 4) 

- Senyalització del lloc de treball  

- Instal·lacions elèctriques  

- Risc d’incendis  

- EPIs  

Contempla els aspectes de planificació del treball  

- Planificació de la prevenció  

- Disposició dels elements  

Contempla les condicions de seguretat ambientals  

- En relació amb els productes utilitzats  

- Ventilació  

NOTA (mitjana · 10 / 4)  

Taula A6.3. Escala de valoració per a l’avaluació del treball T3. 

T4. Cost de fabricació 

Aquest document recollirà els costos reals de la fabricació del carretó. Caldrà incloure els 
aspectes llistats en la següent escala de valoració: 

Aspectes que el pressupost ha de contemplar 
AVALUACIÓ 

(0 a 4) 

Transport dels materials  

Consum de fungibles (elèctrodes, gas, etc.)  

Amortització de maquinària i eines  

Amortització d’elements de protecció  

Consums elèctrics estimats  

Hores de treball estimades  

Cost hipotètic del carretó (*)  

NOTA (mitjana · 10 / 4)  

Taula A6.4. Escala de valoració per a l’avaluació del treball T4. 
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(*) Per aquells grups que vagin més avançats, es pot proposar la realització d’un pressupost 
hipotètic del cost del carretó si haguessin hagut de comprar els materials necessaris per a la 
seva fabricació (veure apartat 5.7.5). La realització d’aquesta tasca no ha de considerar-se en la 
mitjana, sinó que hauria de sumar un màxim de 2 punts (sobre 10) de la nota final d’aquest treball. 

T5. Dossier del projecte 

Aquest document recollirà els documents creats fins al moment (T1, T2, T3, T4). El treball T1 és 
el particular de cada alumne, mentre que els T2, T3, i T4 s’han realitzat en grup. L’entrega 
d’aquest treball només es valorarà des del punt de vista de presentació, ja que la part tècnica ja 
ha estat avaluada anteriorment. També serveix com a recuperació, per aquells treball que 
estiguin suspesos o que hagin de millorar algun aspecte concret (el resultat d’aquesta 
recuperació es considerarà en el RA corresponent). 

Aquest treball també haurà de preveure un annex per incorporar els treballs T6 i T7 (aquest últim 
només si finalment es pot portar a terme). 

Per a la seva valoració s’utilitzarà la següent rúbrica: 

 % 
Ben assolit 
(7,5 – 10) 

Assolit 
(5 – 7,5) 

No assolit 
(0 – 4) 

Redacció 70 

La redacció és clara, 
concreta i ordenada. 
El treball està ben 
estructurat i no conté 
errors ortogràfics 

La redacció és clara 
però amb algunes 
imprecisions. El 
treball està ben 
estructurat i conté 
alguns errors 
ortogràfics 

La redacció és poc 
clara i dificulta la 
comprensió. El 
treball no està ben 
estructurat i conté 
errors ortogràfics 

Presentació 20 
El treball està ben 
maquetat i presentat 

Hi ha alguna 
incoherència en la 
maquetació o 
presentació   

No hi ha una 
maquetació o la 
presentació no és 
coherent entre els 
diferents apartats 

Índex 10 

El treball disposa 
d’un índex i els 
apartats i 
subapartats hi 
apareixen 
correctament 
paginats 

L’índex conté alguna 
errada   

No hi ha índex o no 
concorda amb el 
contingut 

Taula A6.5. Rúbrica per a l’avaluació del treball T5. 
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T6. Documentació del procés de fabricació 

Aquest document recollirà el procés de fabricació, principalment de forma gràfica, així com les 
desviacions respecte la planificació de la fabricació prevista anteriorment. Aquest treball 
s’entregarà al final, com a annex al Dossier del Projecte (T5). La rúbrica per avaluar aquest treball 
serà la següent: 

 % 
Ben assolit 
(7,5 – 10) 

Assolit 
(5 – 7,5) 

No assolit 
(0 – 4) 

Procés de 
fabricació 

30 

El document permet 
seguir el procés de 
fabricació de forma 
detallada. 

S’ometen alguns 
passos, però es 
descriu suficientment 

No descriu el procés 
de fabricació o no 
permet veure quins 
han estat els passos 
seguits en la 
fabricació 

Prevenció de 
riscos 

20 

Es mostra com s’ha 
tingut en compte la 
prevenció de riscos 
(veure 5.7.4) 

Hi ha certa 
constància de que 
s’han aplicat les 
mesures de 
prevenció de riscos, 
tot i que no de forma 
completa 

No hi ha constància 
de que s’hagin 
aplicat les mesures 
previstes 

Incidències durant 
la fabricació 

20 

Es descriuen les 
incidències que 
s’han produït i les 
mesures que s’han 
pres per solucionar-
les 

Es descriuen 
incidències, tot i que 
no totes les que 
s’han observat, o no 
es descriuen 
correctament les 
correccions 

No es descriuen 
incidències tot i 
haver-se’n detectat 
durant la fabricació, 
o no es recullen les 
mesures adoptades 
per solucionar-les 

Modificacions 
respecte la 
planificació 
prevista 

10 

Es recullen i 
documenten 
correctament les 
modificacions 
realitzades respecte 
del disseny original 

Es recullen algunes 
de les modificacions, 
però en manca 
alguna de rellevant 

No es recullen les 
modificacions tot i 
que se’n té 
constància que n’hi 
ha hagut 

Hores treballades 20 

El document recull 
les hores 
treballades. En cas 
de discrepància 
respecte el previst 
en el pressupost 
(veure 5.75) es 
justifica 
correctament. 

Es recullen les hores 
treballades, però no 
es justifica 
correctament la 
discrepància 
respecte el previst, si 
n’hi ha 

No es recullen 
correctament les 
hores treballades o 
no es justifica les 
possibles 
discrepàncies 

Taula A6.6. Rúbrica per a l’avaluació del treball T6. 
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T7. Taller de servei 

Aquest document recollirà els processos de fabricació, principalment de forma gràfica, realitzats 
en l’activitat de taller de servei realitzada fora de l’escola. L’avaluació d’aquest treball es realitzarà 
d’acord amb la següent rúbrica: 

 % 
Ben assolit 
(7,5 – 10) 

Assolit 
(5 – 7,5) 

No assolit 
(0 – 4) 

Procés de 
fabricació 

50 

El document permet 
seguir el procés de 
fabricació de forma 
detallada. 

S’ometen alguns 
passos, però es 
descriu suficientment 

No descriu el procés 
de fabricació o no 
permet veure quins 
han estat els passos 
seguits en la 
fabricació 

Prevenció de 
riscos 

30 

Es mostra com s’ha 
tingut en compte la 
prevenció de riscos 
(veure 5.7.4) 

Hi ha certa 
constància de que 
s’han aplicat les 
mesures de 
prevenció de riscos, 
tot i que no de forma 
completa 

No hi ha constància 
de que s’hagin 
aplicat les mesures 
previstes 

Incidències durant 
la fabricació 

20 

Es descriuen les 
incidències que 
s’han produït i les 
mesures que s’han 
pres per solucionar-
les 

Es descriuen 
incidències, tot i que 
no totes les que 
s’han observat, o no 
es descriuen 
correctament les 
correccions 

No es descriuen 
incidències tot i 
haver-se’n detectat 
durant la fabricació, 
o no es recullen les 
mesures adoptades 
per solucionar-les 

Taula A6.7. Rúbrica per a l’avaluació del treball T7. 

LPX. Observacions (Llibreta del Professor) 

Les observacions, tant a l’aula com al taller, serviran per portar un control de l’assistència i 
participació dels alumnes a classe. A més, permetran particularitzar la nota en els treballs 
realitzats en grup. La seva avaluació tindrà sempre la mateixa estructura, i se seguirà la següent 
escala de valoració: 

Actituds i valors 
Avaluació 

(0 a 4) 
Observacions 

Assistència i puntualitat   

Atenció durant les explicacions   

Participació activa (preguntes pertinents, treball a 
classe, automotivació, etc.) 

  

Respecte cap al grup i assertivitat   

Treball en equip   

Entrega les tasques encomanades dins del 
termini 

  

Capacitat de plantejar problemes i resoldre’ls   

Taula A6.8. Escala de valoració per avaluar les observacions a l’aula. 
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LT1. Observacions de la tutoria 

La tutoria haurà de servir per observar l’inici del treball en grup amb la finalitat de comprovar com 
es reparteixen les tasques i verificar que es prenen les mesures adients per assegurar el bon 
muntatge del conjunt dels elements fabricats. També serà un moment per parar atenció al 
comportament dels components del grup i analitzar si cal prendre alguna precaució de cara al 
desenvolupament del projecte. 

Es consideraran els aspectes llistats en la següent escala de valoració: 

Observacions en la tutoria (GRUP) 
AVALUACIÓ 

(0 a 4) 

El repartiment de tasques és equitatiu entre els membres 
del grup 

 

El clima de treball és adequat  

El grup es mostra implicat en la construcció del carretó  

Tot i haver lideratges, el grup pren les decisions per 
consens i es mostra confiança entre els seus membres 

 

Nota Grup (NG) (mitjana · 10/4)  

Observacions en la tutoria (ALUMNE) 
AVALUACIÓ 

(0 a 4) 

Participa, escolta i ajuda al grup  

Té una actitud positiva i es mostra responsable vers les 
tasques assignades 

 

Suggereix solucions als possibles problemes i és capaç 
d’acceptar solucions proposades per altres 

 

Mostra coneixement suficient per portar a terme les 
tasques assignades i es mostra capaç de treballar de 
forma autònoma 

 

Mostra respecte vers els altres i cerca el consens en 
situacions de conflicte 

 

Nota particular (NP) (mitjana · 10/4)  

Taula A6.9. Escala de valoració per avaluar les observacions a la tutoria. 

 

La nota de LT1 per a cada alumne es calcularà de la següent manera: 

LT1 = 0,8 · NP + 0,2 · NG 
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PX. Presentacions orals 

Es realitzaran dues presentacions orals al llarg del curs. La primera per presentar el disseny 
individual del carretó a la classe i poder votar quin carretó es construeix en cada grup. La segona 
es realitzarà una vegada es disposa del dossier i serà una presentació grupal, per presentar les 
parts del dossier més rellevants: el disseny (i si ha patit modificacions des del primer esborrany 
al final del NF1), la planificació de la fabricació i el pressupost estimat. 

Les presentacions orals s’avaluaran segons la següent rúbrica: 

 % 
Ben assolit 

(7,5 – 10) 

Assolit 

(5 – 7,5) 

No assolit 

(0 – 4) 

Comunicació 
verbal 

10 

Manté una bona 
entonació, 
vocalització i volum 
durant la seva 
exposició a la 
vegada que utilitza 
un vocabulari 
adequat a la matèria 

En alguns moments 
l’entonació i el volum 
són deficients. El 
seu vocabulari no és 
del tot adient amb la 
matèria 

L’entonació, 
vocalització i volum no 
és correcta durant la 
seva exposició. El seu 
vocabulari no és 
l’adient o es limita a 
llegir diapositives 

Comunicació no 
verbal 

10 

Té una bona 
gesticulació i 
moviment a l’espai, 
mira al públic, 
somriu i fa un ús 
correcte de les 
pauses 

La gesticulació no és 
fluida. En ocasions 
perd de vista el 
públic durant un 
temps continuat 

Mostra parquedat 
emocional, amb una 
postura estàtica i no 
manté contacte visual 
amb el públic 

Estructura, 
format i materials 
de suport 

30 

Té una estructura 
clara. Els materials 
de suport aporten 
informació 
complementària a 
l’exposició, són 
visuals, clars i 
entenedors 

L’estructura es clara, 
però el format i els 
materials de suport 
no són adequats: 
són poc visuals, o no 
aporten continguts 
addicionals 

No presenta una 
estructura clara, els 
continguts estan 
desordenats. No hi ha 
material de suport 
gràfic 

Coneixement de 
la matèria 

50 

Es mostra un alt 
coneixement de la 
part exposada. 
Respon 
correctament a les 
qüestions 
plantejades 

Es presenten 
algunes imprecisions 
o incoherències en 
l’exposició. Hi ha 
alguna imprecisió en 
les respostes a 
qüestions 
plantejades 

Existeixen grans 
mancances de 
coneixement de la 
matèria. Manquen part 
completes o 
l’explicació és 
confosa. No és capaç 
de respondre les 
qüestions que se li fa 

Taula A6.10. Rúbrica per a l’avaluació del les presentacions orals. 
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AX. Autoavaluacions 

Cada alumne haurà de realitzar dues autoavaluacions. La primera al finalitzar la planificació de 
la fabricació i la segona al finalitzar la fabricació mateixa. L’objectiu d’aquestes autoavaluacions 
és el de disposar d’un feedback sobre el treball grupal des del punt de vista de cada component 
del grup. La nota fruit de l’autoavaluació no s’aplica directament al càlcul de la nota final, sinó 
que serveix com a orientació per a particularitzar la nota de cada alumne i per detectar possibles 
problemes dins dels grups. 

El qüestionari que es passarà als alumnes serà el mateix en ambdós casos i es mostra en la 
taula següent. 

QÜESTIONARI D’AUTOAVALAUCIÓ  

(Indica amb una X la teva resposta) 
    

Estic satisfet amb el desenvolupament del treball en 
grup. 

    

La càrrega de feina s’ha repartit de forma equitativa 
entre tots els components del grup 

    

Les decisions s’han pres principalment per consens     

El clima de treball ha estat l’adequat i s’ha mantingut el 
respecte entre els components del grup 

    

Indica de 0 a 10 la nota global que posaries al treball 
del grup 

 

Indica de 0 a 10 la nota que posaries a la teva 
contribució  

 

Indica la nota que posaries a cadascun dels teus 
companys: 

Company 1 __________________________________ 

Company 2 __________________________________ 

Company 3 __________________________________ 

Company 4 __________________________________ 

 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

Explica les puntuacions negatives: 

Altres comentaris: 

Taula A6.11. Qüestionari d’autoavaluació. 


