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TECNO EN DIRECTE A 2n D'ESO 

ANNEX 1- Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 

Per a l'elaboració del present TFM, s'ha consultat el Decret 187/2015 per a relacionar les 
competències bàsiques que s'apliquen a l'assignatura de Tecnologia, així com els continguts 
clau, corresponents a l'àmbit cientificotecnológic. 

Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic i continguts clau 

Les competències que apliquen a l'assignatura de Tecnologia són les indicades a les pàgines 
120-123 del Decret 187/2015, que s'adjunten a continuació. A les mateixes pàgines s'hi 
relacionen els continguts clau associats. 
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 Valorar que les dades que s’obtenen en una investigació depenen de diversos 
factors, com ara els instruments utilitzats i la forma de portar a terme les mesures.  

 Valorar les interpretacions i afirmacions relacionades amb la ciència que es 
publiquen als mitjans de comunicació. Identificar quines preguntes són investigables, 
conèixer els procediments científics (grup control, doble cec, etc.) i valorar si són 
adequats per poder assegurar que les afirmacions publicades estan justificades des 
del punt de vista científic.  

 Reconèixer que la imaginació i la creativitat dels científics tenen un paper essencial 
en la construcció del coneixement científic, en l’establiment de les hipòtesis, en el 
disseny dels experiments i en l’elaboració dels models explicatius. 

 Argumentar la validesa de les hipòtesis relacionant-les amb les proves obtingudes i 
amb els marcs teòrics, en diferents moments de la història. Aquest procés 
d’argumentació és individual i col·lectiu. 

 Reconèixer que el coneixement científic establert, les creences, les expectatives, els 
valors, les condicions i les circumstàncies del context sociocultural en què es 
desenvolupa influeixen a l’hora de planificar els experiments, recopilar les dades i 
interpretar-les.  

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 

6.1. Identificar els trets 
característics dels processos 
implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement 
científic en un determinat 
moment històric, des de la 
reflexió de les activitats 
d’indagació pròpies i de 
l’anàlisi de les publicacions 
científiques. 

 6.2. Avaluar els trets 
característics dels processos 
implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement 
científic, des de la reflexió de 
les activitats d’indagació 
pròpies i de l’anàlisi de les 
publicacions científiques, en 
diferents moments o des de 
diferents perspectives. 

 6.3. Avaluar els trets 
característics dels processos 
implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement 
científic en cada moment 
històric, i predir canvis que 
podrien produir-se en el 
futur. 

 
Continguts clau 
 
CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 
CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració (cercadors web). 

 
 
 
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 
 
Aquesta dimensió agrupa les competències relacionades amb la intervenció en el món amb 
recursos tecnològics i les aplicacions de la tecnologia en la indústria i en la vida quotidiana. 
 
L’activitat cientificotecnològica en l’àmbit escolar permet aproximar-nos a l’activitat 
professional amb l’anàlisi d’objectes o de sistemes tecnològics reals, el funcionament dels 
quals té una base científica emmarcada en els grans principis de la ciència. 
 
Els alumnes han de desenvolupar la destresa i la curiositat necessàries per conèixer el 
funcionament cientificotecnològic d’objectes que intervenen en el quefer diari i d’alguns 
sistemes tecnològics industrials, el seu impacte sobre la salut i el medi ambient, i també per 
elaborar solucions tecnològiques per a determinats problemes. 
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Aquesta dimensió inclou les competències següents: 
 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental 

 
Aquesta competència es basa en l’observació tècnica: preguntar-se com funcionen els 
objectes reals, manipular-los i analitzar-ne les representacions per trobar les respostes. 
 
Aquesta competència comporta:  

 Anomenar i simbolitzar amb terminologia tècnica els components, relacionar-los amb 
l’efecte que proporcionen al conjunt i identificar similituds amb altres objectes 
tecnològics coneguts. 

 Ser capaç de manipular aquests objectes amb destresa, extreure la màxima 
informació possible de les instruccions proporcionades pel fabricant i actuar d’acord 
amb el que s’hi consigna. 

 Respectar les mesures de seguretat que s’indiquen a les instruccions, seguir les 
accions requerides, fer-ne el manteniment adequat i obtenir, així, resultats òptims, 
allargar-ne la vida útil i minimitzar l’impacte mediambiental. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 

7.1. Utilitzar amb seguretat 
aparells domèstics, fer-ne 
el manteniment proposat 
pel fabricant, aplicar les 
accions per minimitzar 
l’impacte mediambiental i 
relacionar els components 
de l’aparell amb la seva 
funció, utilitzant un 
llenguatge quotidià. 

 7.2. Raonar les 
recomanacions del fabricant, 
justificar les accions per 
minimitzar l’impacte 
mediambiental d’un aparell, 
relacionar l’estructura amb el 
funcionament de l’aparell 
usant una terminologia 
tècnica. 

 7.3. Aplicar criteris científics i 
tecnològics en relació amb les 
recomanacions del fabricant 
dels aparells d’ús domèstic, 
argumentar les possibles 
accions de minimització de 
l’impacte mediambiental, 
relacionar components i funció 
amb terminologia i simbologia 
tècniques. 

 
Continguts clau 
 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.  
CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes.  
CC22. Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat. 
CC23. Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i contaminants 

industrials. 
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
CCD25. Ergonomia: salut física i psíquica. 
CCD27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució 

de dispositius, etc.  
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Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne 
els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi 
ambient 

 
Per ponderar els pros i contres de l’existència i el funcionament de sistemes tecnològics, cal 
haver après a estudiar-los des del doble vessant de la millora de la qualitat de vida que 
proporcionen i els efectes que poden tenir sobre el medi ambient o la salut.  
 
Aquesta competència comporta: 

 Observar i analitzar amb tècniques comparatives els sistemes tecnològics, adquirir la 
capacitat de reflexionar sobre els seus efectes a partir dels coneixements adquirits. 

 Identificar els components, descriure amb precisió la funció que fan en el conjunt i la 
comparació amb altres components o objectes coneguts per assumir el model 
tecnològic que pertoca.  

 Resseguir el procés industrial de manera esquemàtica i descriure’l amb les eines 
pròpies de la tecnologia. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 

8.1. Identificar la 
transformació més 
important que es produeix 
en un sistema tecnològic 
mitjançant l’observació dels 
components del sistema, 
així com les millores de la 
qualitat de vida que aporta i 
els efectes mediambientals 
que provoca. 

 8.2. Relacionar l’acció dels 
components essencials del 
sistema utilitzant la 
terminologia tècnica, 
l’esquematització i la 
simbologia, i contraposar 
justificadament la necessitat 
de determinats sistemes 
tecnològics amb els seus 
efectes en el medi. 

 8.3. Relacionar l’acció del 
conjunt dels components del 
sistema utilitzant la 
terminologia adequada, 
l’esquematització i la 
simbologia; argumentar i 
contrastar evidències sobre la 
necessitat dels sistemes 
tecnològics i les seves 
repercussions negatives. 

 
Continguts clau 
 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.  
CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes.  
CC22. Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat. 
CC23. Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i contaminants 

industrials. 
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 
CCD5. Seguretat informàtica. 
CCD6. Robòtica i programació. 
CCD7. Realitat virtual i augmentada. 
CCD27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució 

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

 
Aquesta competència s’emmarca en el nucli de la tecnologia: fabricar alguna cosa 
necessària. És a dir, un cop detectada una determinada necessitat, idear la manera 
d’elaborar allò que permeti donar resposta a aquesta necessitat. 
 
De la mateixa manera que en ciència la investigació és el procés mitjançant el qual obtenim 
coneixement, en tecnologia, el disseny i la construcció són processos per a l’obtenció de 
nous objectes. El procés tecnològic consta de diverses fases: 

 Aclarir els requisits que el nou objecte tecnològic ha d’incorporar i descriure de 
manera esquemàtica o literal aquest objecte. 

 Reflexionar sobre les possibilitats de construir el que es demana, obtenir informació i 
decidir el que ha d’incorporar el projecte. 

 Elaborar esquemes, diagrames, plànols, descripcions tècniques..., amb la simbologia 
i la terminologia específiques. 

 Construir després de cercar els materials, planificar la feina, mesurar amb els 
instruments adequats, fer les operacions necessàries per obtenir el resultat final. 

 Avaluar el resultat obtingut en funció dels requeriments inicials i proposar millores de 
cara a una major eficiència tecnològica, sostenibilitat o seguretat. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 

9.1. Generar almenys un 
esbós a mà alçada per 
construir un objecte 
tecnològic amb indicacions 
de mides, enumerar els 
passos que cal seguir i 
construir-lo segons l’esbós 
proposat. 

 9.2. Generar una idea per 
construir un objecte 
plasmant-la amb dibuixos 
lineals i indicant mides, 
justificar els passos que cal 
seguir i construir-lo tot 
proposant variacions per 
millorar-lo. 

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

 
Continguts clau 
 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.  
CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes.  
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
CCD6. Robòtica i programació. 
CCD15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, en comunicacions i publicacions, i 

en la utilització de la informació. 
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Temari i criteris d'avaluació a 2n d'ESO 

Per a l'elaboració de la planificació de les dues activitats dissenyades, s'han consultat els blocs 
curriculars que indica el Decret 187/2015, corresponents al curs de 2n d'ESO de l'assignatura 
de Tecnologia.  

D'aquesta manera, s'ha pogut relacionar els continguts que s'imparteixen mitjançant les dues 
activitats amb el temari obligatori que indica el currículum. 

També s'han extret els criteris d'avaluació, els quals s'han fet servir per relacionar les formes 
d'avaluar de les dues activitats. 

Aquesta informació es troba a les pàgines 159-161, que s'adjunten a continuació. 
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o Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i 
tècniques. 

o Disseny i construcció d’un objecte senzill. 
o Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.   

 

 Materials (CC17, CC19, CC23) 
o Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta. 
o Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: metalls, plàstics, tèxtils 

i materials petris. 
o Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge. 

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant 

aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació. 
2. 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. 
3. Utilitzar aplicacions digitals col·laboratives per compartir les tasques realitzades i 

treballar en equip. 
4. Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic en l’execució de 

projectes. 
5. Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant l’opinió dels 

companys i col·laborant en les tasques realitzades. 
6. Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així com la seva 

funcionalitat i ergonomia. 
7. Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala. 
8. Representar objectes en croquis i plànols i acotar-los seguint les normes 

estandarditzades. 
9. Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són adequats en 

funció de la mesura a realitzar. 
10. Emprar correctament 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. 

11. Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines adequades i 
emprant programari de disseny. 

12. Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics. 
13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la sostenibilitat, 

evitant el malbaratament. 
14. Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció d’objectes. 
 
 
Segon curs (matèria comuna) 
 
Continguts 
 

 El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC24, CC25)  
o Planificació de l’execució del producte tecnològic. 
o Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i 

tècniques. 
o Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant eines digitals 

emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi taules, gràfics i altres elements 
visuals. 

o Representacions en sistema dièdric dels plànols. 
o Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals.  
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 Electricitat (CC19, CC20, CC22, CC24, CC25) 
o Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, conductors, receptors 

i aparells de comandament i elements de protecció. 
o Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment i 

magnetisme. 
o Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, intensitat i resistència. 

Relacions entre les tres magnituds.  
o Característiques bàsiques dels receptors elèctrics. Els motors elèctrics. 
o Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills.  
o Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia. Energies 

renovables i no renovables. Energia elèctrica i sostenibilitat.  
o Anàlisi i disseny de circuits elèctrics amb el suport d’aplicacions digitals de simulació. 

 

 Processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana (CC17, CC21, CC23, 
CC25) 
o Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en productes elaborats.  
o Tècniques utilitzades en el procés de transformació. La fabricació digital. 
o Anàlisi d’un procés industrial proper. 
o Similituds i diferències entre processos tecnològics. 
o Accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, 

manipulació i transport. Màrqueting i promoció. 
o L’empresa virtual i la seva presència a Internet. 

 

 Llenguatges de programació (CC24, CC25) 
o Anàlisi de problemes mitjançant algorismes. 
o Concepte de programa informàtic. 
o Els llenguatges de programació i els seus tipus. 
o Estructura d’un programa. 
o El flux de programa. 
o Disseny i realització de programes simples amb llenguatges visuals.  

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el llenguatge 

tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals (taules, gràfics, imatges). 
2. Representar objectes en sistema dièdric i acotar-los seguint les normes 

estandarditzades. 
3. Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per tal de 

generar nou coneixement. 
4. Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 

aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics tant 
amb components com mitjançant l’ús de simuladors. 

5. Integrar circuits de baixa tensió a objectes de construcció pròpia. 
6. Descriure el procés de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia i el 

procés d’obtenció de moviment a partir de l’electricitat. Valorar la necessitat d’un consum 
raonat d’energia a la vida quotidiana i la utilització d’estratègies adequades per 
aconseguir-ho. 

7. Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 
realitzar mesures de forma experimental i mitjançant simuladors. 

8. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a 
les matèries primeres fins a convertir-se en productes elaborats i posats a l’abast del 
consumidor. Analitzar el procés industrial d’un producte característic de la zona. 

9. Analitzar els processos de fabricació relacionats amb l’aplicació de tecnologies digitals, 
específicament amb la impressió en 3D. 

10. Comprendre el funcionament de les empreses virtuals i el seu model de negoci. 
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11. Valorar la necessitat d’una compra i un consum responsable dels productes. 
12. Representar problemes simples mitjançant algorismes. 
13. Dissenyar programes simples seguint estructures clares. 
 

 
Tercer curs (matèria comuna) 
 
Continguts 
 

 El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC19, CC24, CC25)  
o Planificació completa del procés tecnològic. 
o Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul. 
o Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat. 
o Pla de comercialització del producte tecnològic realitzat. 
o Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat. 
o Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i programari específic: 

simuladors, material interactiu, programari de disseny assistit per ordinador (DAO). 

 Estructures (CC17, CC24, CC25) 
o Funció i característiques d’una estructura. 
o Tipus d’estructures. 
o Tipus d’esforços resistents. 
o Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i construccions simples. 
o Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures mitjançant aplicacions digitals. 
o Disseny, construcció i avaluació d’estructures simples. 

 Màquines i mecanismes (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21) 
o Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples. 
o Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en 

el medi. 
o Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en 

diferents màquines. 
o Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals. 
o Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions 

de mecanismes. 

 Les comunicacions (CC17, CC20,CC25) 
o Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió, ordinadors i sistemes de 

posicionament global. 
o Comunicacions analògiques i digitals. 
o Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols. 
o L’electrònica i l’evolució de les comunicacions. 

 Programació d’aplicacions (CC24, CC25) 
o Constants i variables. 
o Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació. 
o Funcions. 
o Estructura condicional. 
o Estructures de repetició. 
o Tècniques de depuració de programes. 
o Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles. 

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Utilitzar fulls de càlcul per estimar el cost dels projectes desenvolupats i dissenyar-ne el 

pla de comercialització, així com valorar-ne la sostenibilitat. 
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ANNEX 2- Desglossament de les competències bàsiques i continguts clau de 
l'assignatura de Tecnologia (Document de la Generalitat de Catalunya) 

S'adjunta document esquemàtic elaborat per la Generalitat de Catalunya on es desglossen les 
competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnológic amb els seus continguts clau. En el cas 
d'aquest TFM, s'han fet servir les pàgines 45-66, corresponents a l'assignatura de Tecnologia. 
D'aquesta manera, s'ha pogut relacionar cada competència i contingut clau amb les 
metodologies didàctiques de les dues activitats dissenyades.  
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Dimensió objectes i sistemes tecnològics 
de la vida quotidiana

Aquesta dimensió agrupa les competències relacionades amb la intervenció en el món amb recursos tec-
nològics i les aplicacions de la tecnologia en la indústria i en la vida quotidiana. 

Al llarg del dia es fa ús d’un elevat nombre d’objectes resultants de l’acció tecnològica, que proporcionen 
cobertura a unes necessitats personals, laborals o socials, mitjançant processos que tenen lloc in situ (a 
casa, a l’escola, al carrer...) o lluny (en una fàbrica, en una central elèctrica...). Una educació escolar bàsica 
ha de permetre fer-ne ús amb saviesa, coneixent tant les bases del seu funcionament i manteniment, com 
els riscos personals i mediambientals que poden comportar. Finalment se n’ha de fer ús per desenvolupar  
la capacitat d’enginyar i de posar a punt eines, instruments, aparells, sistemes o processos que donin  
resposta a una necessitat.

S’entén per objecte tecnològic qualsevol resultat de factura tecnològica d’origen humà, que sigui tema 
d’estudi per a l’anàlisi o per al disseny i construcció. En canvi, s’entén per sistema tecnològic una instal·la-
ció complexa d’abast industrial.

L’activitat cientificotecnològica en l’àmbit escolar permet aproximar-nos a l’activitat professional amb  
l’anàlisi d’objectes o de sistemes tecnològics reals, el funcionament dels quals té una base científica  
emmarcada en els grans principis de la ciència. Sovint l’enginy tecnològic se serveix dels coneixements  
científics per construir un nou objecte, però també és cert que el disseny de nou instrumental afavoreix el  
sorgiment de nous coneixements científics; hi ha una sinergia clara entre el treball científic i el tecnològic.  
Aprendre tecnologia comporta elaborar models i estructures mentals pròpies d’aquest camp, i també co- 
municar-se amb els altres, fent ús del lèxic i simbologia pròpies, en el context escolar.

Els nois i les noies que ara són alumnes seran els adults que tindran la responsabilitat de gestionar la so-
cietat amb respecte per a les persones i el medi ambient. L’activitat cientificotecnològica és una moneda  
de dues cares; l’una representa les millores personals i socials que els objectes i sistemes tecnològics  
aporten, i l’altra, les repercussions mediambientals. El coneixement d’aparells i sistemes tecnològics con-
tribueix a l’adquisició de l’esperit crític fonamentat, necessari per valorar de manera equilibrada l’ús de la 
tecnologia. Finalment, no es pot oblidar que l’estudi i l’ús escolar i domèstic d’estris i aparells comporta 
determinats riscos que l’alumnat ha de conèixer i dels quals s’ha de protegir.

En definitiva, els alumnes han de desenvolupar la destresa i curiositat necessàries per conèixer el funciona- 
ment cientificotecnològic d’objectes que intervenen en el quefer diari i d’alguns sistemes tecnològics in-
dustrials, el seu impacte sobre la salut i el medi ambient, i també per elaborar solucions tecnològiques per 
a determinats problemes.

Aquesta dimensió inclou les competències següents:

• Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

• Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i 
socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient.

• Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i ava-
luar-ne la idoneïtat del resultat.
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COMPETÈNCIA 7

Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement 
bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar 
els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental

Explicació

Assolir la competència d’utilitzar objectes tecnolò- 
gics amb coneixement, significa ser capaç de ma-
nipular-los amb destresa, tenir tendència a extreure 
la màxima informació possible de les instruccions 
proporcionades pel fabricant i actuar d’acord amb el 
que s’hi consigna. Això implica respectar les mesures 
de seguretat que s’hi indiquen, seguir les accions 
requerides, fer-ne el manteniment adequat i obtenir, 
així, resultats òptims, allargar-ne la vida útil i mi-
nimitzar l’impacte mediambiental.

Aquesta competència es basa en l’observació tèc- 
nica: preguntar-se com funciona, cercar la resposta  
tot manipulant l’interior d’objectes reals o bé ana-
litzant les seves representacions, anomenar i sim-
bolitzar amb terminologia tècnica els components, 
relacionar-los amb l’efecte que proporcionen al 
conjunt i identificar similituds amb altres objectes 
tecnològics coneguts. 

La minimització de l’impacte mediambiental s’a-
conseguirà quan els alumnes adquireixin la cons-
ciència que l’ús massiu d’objectes tecnològics  
pot tenir efectes negatius tant pel que fa als mate- 
rials com a la contaminació, per la qual cosa es fa 
imprescindible utilitzar-los aplicant accions d’es-
talvi, reutilització, recuperació i reciclatge d’aquests 
objectes.

En la gradació de la competència s’ha tingut en 
compte el grau de domini de la manipulació d’un 
objecte tecnològic i del seu manteniment, la ca-
pacitat d’establir relacions entre la composició,  
funcionament i efectes amb criteris científics i tec-
nològics, el nivell de domini de la terminologia i 
simbolisme tècnic per argumentar amb precisió com 
és i com funciona, i la capacitat d’implicar-se en la 
minimització de l’impacte mediambiental provo- 
cat pel seu ús massiu.

En el nivell 1, l’alumne utilitza els aparells domès- 

tics de forma segura respectant les recomanacions 
del fabricant i sent conscient de l’impacte medi-
ambiental que suposa fer-ne un ús massiu. A més, 
identifica els components fonamentals de l’aparell 
així com les seves funcions sense fer un ús d’un 
llenguatge massa tècnic. 

En el nivell 2, l’alumne raona i justifica les recoma-
nacions del fabricant pel que fa a la seguretat i 
impacte mediambiental a partir del coneixement 
científic i tecnològic fent ús d’una terminologia 
tècnica apropiada. 

En el nivell 3, l’alumne ha de ser capaç d’argumen-
tar les recomanacions del fabricant fent ús dels 
coneixements científics; d’argumentar accions que 
minimitzin l’impacte mediambiental; d’dentificar 
un nombre significatiu de components que for- 
men l’aparell, així com la seva funció individual i  
en conjunt amb la terminologia i simbologia tècnica 
precisa.

Gradació

7.1. Utilitzar amb seguretat aparells domèstics, 
fer-ne el manteniment proposat pel fabricant, 
aplicar les accions per minimitzar l’impacte 
mediambiental i relacionar els components 
de l’aparell amb la seva funció, utilitzant un 
llenguatge quotidià.

7.2. Raonar les recomanacions del fabricant, justi-
ficar les accions per minimitzar l’impacte me-
diambiental d’un aparell, relacionar l’estruc- 
tura amb el funcionament de l’aparell usant  
una terminologia tècnica.

7.3. Aplicar criteris científics i tecnològics en re-
lació amb les recomanacions del fabricant 
dels aparells d’ús domèstic, argumentar les 
possibles accions de minimització de l’im- 
pacte mediambiental, relacionar components  
i funció amb terminologia i simbologia tèc- 
niques.
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Continguts clau

• Objectes tecnològics de la vida quotidiana.

• Mecanismes tecnològics de transmissió i trans-
formació del moviment.

• Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i 
sostenibilitat.

• Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, 
electrònica i pneumàtica.

• Sistemes tecnològics industrials. Màquines sim-
ples i complexes.

• Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat.

• Processos industrials. Mesures industrials per la 
sostenibilitat i contaminants industrials.

• Disseny i construcció d’objectes tecnològics.

• Aparells i sistemes d’informació i comunicació.

Orientacions metodològiques

Atès que la competència s’afavoreix amb l’observació d’objectes tecnològics reals, se suggereix quan sigui 
possible usar objectes simples, petits electrodomèstics i artefactes, sempre amb les precaucions neces- 
sàries en la utilització d’eines, ja que normalment les carcasses estan molt protegides. L’observació di- 
recta també és possible substituir-la en alguns casos per la visualització de vídeos, representacions es-
quemàtiques, el material propi del taller de tecnologia, i amb la interacció amb simuladors, que aportin  
una informació similar.

L’observació d’objectes tecnològics requereix temps. Significa posar l’alumne en context, guiar-lo en l’ob- 
servació procurant que es fixi en el conjunt i en determinats components “clau” (que s’han d’indicar de 
manera clara), facilitar la presa de dades i portar-los a fer un recull del que s’ha observat individualment 
i col·lectivament. S’ha de procurar elaborar prèviament, com a material per a l’alumne, pautes d’observa- 
ció ad hoc en relació amb l’objecte tecnològic, però el conjunt d’aquestes pautes ha de tenir l’equilibri 
necessari entre l’explicitació exhaustiva i la guia orientativa, procurant que al llarg de l’etapa s’incrementi el 
grau d’autonomia de l’alumnat en el desenvolupament d’aquest procediment.

Per treballar el manteniment i la seguretat d’un objecte, es pot llegir comprensivament el fragment cor-
responent del manual del fabricant, que conté alertes molt útils per assegurar la correcta manipulació de 
l’estri davant de perills amagats com els condensadors. Les recomanacions per a un manteniment ade- 
quat de l’objecte tecnològic contribueixen a cohesionar els coneixements sobre el seu funcionament i s’ha 
de procurar relacionar-les amb conceptes científics i tecnològics generals.

Per a moltes activitats de la vida quotidiana els alumnes han de fer servir els instruments de mesura habi- 
tuals (cinta mètrica, balança, rellotge, termòmetre, velocímetre), per la qual cosa se suggereix ampliar 
l’espectre a observar i utilitzar, també, instruments de mesura d’ús escolar, que sovint són propis de les 
aules de ciències o tecnologia. Aquests instruments són necessaris per desenvolupar activitats cienti-
ficotecnològiques amb més precisió (peu de rei, distanciòmetre, cronòmetre, multímetre, i sensors molt 
diversos). És especialment interessant investigar com estan fets i com funcionen, sense oblidar que el seu 
ús va lligat al reconeixement de les magnituds que mesuren i a la comunicació del valor obtingut de ma- 
nera inequívoca amb les unitats corresponents. En molts casos hi sortiran transductors dels quals s’ha de 
donar una explicació encara que sigui mínima. Pot ser interessant estudiar comparativament un instru- 
ment de mesura antic i el seu homòleg més modern, que pot haver perdut el nom tradicional per adquirir 
el nom de sensor X.

Se suggereix treballar l’observació de manera diversificada: objectes tecnològics d’ús habitual o domèstic, 
instruments de mesura d’ús habitual o escolar i també altres objectes tecnològics que formen part d’una 
màquina o un mecanisme.
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El coneixement històric del funcionament d’objectes o processos és un bon recurs d’observació i d’anàlisi  
i convé tenir present que els electrodomèstics faciliten relacionar les tasques manual i electromecànica 
corresponents a la mateixa funció. Podria ser interessant, per exemple, comparar l’esforç que repre- 
senta pastar una pizza manualment o pastar-la mecànicament, elèctricament i, fins i tot introduir la  
idea del control electrònic. També convé comparar l’electrodomèstic domèstic actual i la màquina d’una  
indústria (connexió amb la competència 8).

Les activitats d’observació no han de limitar-se a la comprensió del funcionament d’un objecte tecno- 
lògic, sinó que han de permetre la generalització a altres objectes que ajudin a assolir una millor compren- 
sió de l’extens món tecnològic.

Aquestes activitats són adients per ser desenvolupades en equip i comunicades al grup classe, activitats  
que s’han de fomentar, sense oblidar mantenir determinats espais per al treball individual.

Un altre tipus d’exercici important a dur a terme és emfasitzar que l’ús diari de la tecnologia altera el medi,  
tot i els efectes positius que ens aporten els avenços tecnològics. Convé fer aflorar l’efecte multiplicador  
d’una col·lectivitat, amb la finalitat que els alumnes incorporin al seu quefer quotidià accions d’estalvi 
energètic i material mitjançant la reducció del consum, la recuperació i el reciclatge. Se suggereix seguir  
la vida d’un objecte o un material: la vida útil i la vida prolongada gràcies a la reutilització i el reciclatge.  
Dos exemples molt paradigmàtics: el rebuig primerenc de telèfons mòbils per adquirir-ne de noves gene-
racions i l’empaquetament habitual de la compra alimentària. 

L’observació i l’anàlisi d’objectes reals o simulacions i la presa de consciència del consum sostenible  
porta implícita la transferència del coneixement mitjançant competències comunicatives de diversos  
tipus. En particular, l’expressió (escrita i oral), especialment la descripció i el discurs, i també l’aplicació de  
la competència matemàtica, tant en el càlcul com en l’autoformulació de problemes a resoldre. No es 
pot perdre aquesta oportunitat. S’ha d’afavorir que els alumnes comuniquin les idees inicialment amb un  
llenguatge planer que ha d’evolucionar cap a un llenguatge científic i tecnològic.
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Orientacions per a l’avaluació

La competència s’ha d’anar desenvolupant i avaluant al llarg de l’etapa, tot utilitzant diversitat d’activi- 
tats realitzades pels alumnes, basades en l’anàlisi i interpretació de plànols i maquetes, en el treball  
amb simuladors i en l’observació directa. També cal fer servir les produccions dels alumnes, les presenta- 
cions al grup classe, tenint sempre present que l’avaluació forma part del procés d’aprenentatge. 

S’ha d’exigir en els resultats suficient rigor en la comunicació verbal i gràfica per anar més enllà de l’ús del  
llenguatge habitual i utilitzar amb naturalitat el llenguatge propi de la competència, en terminologia i sim-
bologia. 

L’observació d’objectes tecnològics que es duguin a terme en aules específiques comporta enregis-
trar la valoració de les tasques realitzades pels alumnes, de les preguntes que fan, del grau d’autono- 
mia que mostren i de la revisió dels escrits argumentadors. Com que aquestes activitats sovint es duen a  
terme en equips de treball, és imprescindible disposar de pautes d’observació i de mètodes de distinció  
per avaluar, a més del procés i el resultat del treball col·lectiu, la feina individual de cada component de  
l’equip.

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Relaciona els components bàsics  
de l’objecte tecnològic observat  
amb la seva funció en el conjunt. 

Relaciona la majoria dels  
components de l’objecte tecnològic 
observat amb la seva funció en el 
conjunt, fent ús de la terminologia  
i simbolismes tècnics.

Relaciona els components  
de l’objecte tecnològic observat, 
fins i tot els electrònics, amb la seva 
funció, fent ús de la terminologia  
i simbolismes tècnics.

Fa una llista de les accions que  
cal fer per manipular amb seguretat 
un objecte d’ús domèstic i per fer-ne 
el manteniment adequat, a partir  
de les instruccions comercials.

Relaciona les accions que cal fer  
per manipular amb seguretat un 
objecte d’ús domèstic, i per fer-ne  
el manteniment adequat, amb la 
seva forma i estructura. 

Utilitza criteris científics i  
tecnològics per raonar les accions 
que cal fer per utilitzar un objecte 
d’ús habitual amb seguretat i per 
fer-ne el manteniment adequat.

Manipula els objectes d’ús habitual 
aplicant les normes de seguretat 
i utilitza amb seguretat les eines 
necessàries per observar un objecte 
tecnològic.

Manipula els objectes d’ús habitual 
amb correcció i utilitza amb traça  
i seguretat les eines necessàries 
per dur a terme l’observació d’un 
objecte tecnològic.

Manipula els objectes d’ús habitual 
amb correcció i tendeix a seleccionar 
i utilitzar correctament les eines  
i els coneixements per fer petits 
arranjaments.

Fa la lectura de la mesura que  
proporciona un instrument.

Fa una lectura precisa de la mesura 
que proporciona un instrument.

Llegeix amb precisió les mesures 
en un instrument i relaciona la seva 
forma i constitució amb les mesures 
que proporciona.

Explicita les repercussions  
sobre el medi i la salut que pot  
comportar l’ús indiscriminat  
i massiu de l’objecte d’ús habitual 
i aplica les accions que són al seu 
abast per minimitzar-les.

Justifica les repercussions  
mediambientals i sobre la salut  
que pot comportar l’ús massiu  
de l’objecte habitual segons la seva 
funció i així raona sobre les accions 
que aplica per minimitzar-les.

Pot rebatre, amb arguments  
científics o tècnics, les opinions que 
subestimen les actituds individuals 
per minimitzar les repercussions 
negatives de l’ús massiu d’objectes 
individuals.

(...) (...) (...)
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Un exemple d’activitat d’avaluació pot ser el següent:

En molts processos de producció se solen realitzar simulacions 
abans d’elaborar el producte final. Un clar exemple d’aquesta 
simulació és el cas de l’automoció. Imagina’t que treballes en 
el departament de disseny d’una companyia automobilística on 
t’han encomanat fer diverses modificacions del disseny d’un 
determinat model. En primer lloc, t’han encomanat dissenyar 
les connexions dels llums d’encreuament d’un vehicle en fase 
de construcció. Bàsicament, el circuit consta de dues bombetes. 
Una fa de far i té un interruptor situat al taulell de control del 
vehicle que s’alimenta del corrent produït per la bateria.

Com que la nostra intenció és dissenyar el millor circuit possible, farem simulacions per ordinador  
per analitzar la millor opció. Com bé saps, podem connectar dues bombetes tant en paral·lel com en 
sèrie. Aquí tens els dos esquemes:

Ara bé, quin dels dos circuits serà el més adequat? Analitzem-ho. Utilitzarem un simulador. Fes el 
muntatge del circuit A i del circuit B. 

Qüestió 1

En el circuit A, què passaria al circuit i a l’altra bombeta si una de les dues es fongués? 

Qüestió 2

Revisant la normativa sobre vehicles t’adones que no has considerat els llums posteriors del cotxe; 
per tant, el teu circuit és incomplet. Dels dos circuits següents determina, utilitzant el programari  
de simulació, quin seria el més convenient per instal·lar al vehicle i raona la resposta.

A B

C D
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Qüestió 3

El teu company de pràctiques no veu diferència entre el funcionament del circuit C i del circuit D i  
assegura que amb el circuit C s’estalviaria cablejat elèctric i, per tant, es reduiria el cost de pro- 
ducció del vehicle. Estàs d’acord amb ell? Per què?

Qüestió 4

Un cop escollit el circuit idoni ens proposem portar-lo a la pràctica. Per això hem de passar cables  
elèctrics per l’habitacle del vehicle. Ens trobem que a l’hora de perforar una planxa no tenim espai  
suficient per col·locar el trepant. Ens suggereixen que utilitzem un inversor de gir de trepant com el de 
la figura 1.

Dels engranatges següents indica quin o quins són els que s’adapten millor al funcionament intern de 
l’inversor i justifica-ho.

Qüestió 5

Com podríem fer que la broca del trepant augmentés la velocitat de gir sense que el motor del tre- 
pant girés més de pressa?

Qüestió 6

Els cotxes tenen bateries de plom per subministrar l’electricitat necessària. Segons la directiva de la  
UE 2006/66/CE es prohibeix fabricar o importar piles o bateries amb més d’un 0,0005% de mercuri, 
0,015% de cadmi o 0,2% de plom respecte del seu pes, ja que el mercuri causa trastorns neurològics  
i renals, el cadmi és cancerigen i el plom afecta el sistema nerviós. Ara bé, si la pila està totalment 
encapsulada i tothom porta a reciclar les piles, per què penses que la UE va fer aquesta prohibició? 

Qüestió 7

Finalment, la companyia decideix incorporar un comandament remot  
per controlar algunes funcions del cotxe. Quan acciones el comanda-
ment a distància, t’adones que si mires el seu emissor d’infraroig a  
través d’una càmera digital (com la del telèfon mòbil) observes llum, 
però si el mires directament, sense cap càmera, no perceps res. Per què 
penses que pot passar això?

Per a la realització de l’activitat d’avaluació proposada com a exemple es fa necessari l’ús d’un ordinador amb  
un programari de simulació elemental de circuits elèctrics o amb alguna aplicació com:

• http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits2/index.htm

• http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/index.htm

A B C

D E F

Figura 1

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits2/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/index.htm
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En el nivell 1, l’alumne reconeix els circuits en sèrie i en paral·lel, percep les conseqüències que compor-
taria si una bombeta es fongués o es tallés un cable i les diferències de la lluminositat produïda per les 
bombetes en ambdós casos (qüestions 1, 2 i 3). Respecte a les qüestions 4 i 5 intueix el mecanisme  
intern que millor s’adapta al sistema (engranatge), però no en dóna cap explicació. A la qüestió 6 l’alum- 
ne té present que la limitació de l’ús del mercuri, cadmi i plom és necessària per preservar la salut per- 
sonal. Finalment, a la qüestió 7 s’adona de la diferència de “visió” entre l’ull humà i el sensor de la càmera 
digital. 

En el nivell 2, l’alumne dóna una explicació raonada del perquè, en cas de fondre’s una bombeta, la resta 
de bombetes del circuit en paral·lel continuarien funcionant. Raona de manera científica per què les bom- 
betes tenen diferent lluminositat en els dos muntatges. Justifica per què totes les bombetes deixen de  
funcionar en el cas del circuit en sèrie quan es talla un cable mentre que només alguna deixa de funcio- 
nar en el cas del circuit en paral·lel (qüestions 1, 2 i 3). Respecte a les qüestions 4 i 5, a part d’escollir la  
solució correcta, proposa la C com a alternativa a l’engranatge A i percep que la diferència de mida dels 
engranatges és la causant de la diferència de velocitat de gir de la broca. A la qüestió 6, l’alumne incorpora 
la idea de la salut col·lectiva i la contaminació del medi. Finalment, a la qüestió 7 dóna una explicació quali-
tativa de la diferència de “visió” relacionada amb l’espectre electromagnètic a la banda infraroja. 

En el nivell 3, l’alumne, a més de les capacitats dels nivells anteriors, hauria de justificar les seves res-
postes de les qüestions 1, 2 i 3 segons les lleis físiques (llei d’Ohm...). En les qüestions 4 i 5 quantifica  
les respostes tot fent referència a la relació de transmissió. A la qüestió 6, l’alumne incorpora la idea 
d’explotació dels recursos naturals i els efectes socials de l’extracció minera. Finalment, a la qüestió 7  
dóna una explicació quantitativa de la diferència de “visió” relacionada amb l’espectre electromagnètic  
en termes de valors de longituds d’ona o freqüències.
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COMPETÈNCIA 8

Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne  
els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat  
i el medi ambient

Explicació
Per ponderar els pros i contres de l’existència i el 
funcionament de sistemes tecnològics, cal haver 
après a estudiar-los des del doble vessant de la 
millora de la qualitat de vida que proporcionen i els 
efectes que poden tenir sobre el medi ambient o 
la salut. Això comporta observar-los, analitzar-los 
amb tècniques comparatives i també haver adqui- 
rit la capacitat de reflexionar sobre els seus efectes 
a partir dels coneixements adquirits. 

Una seqüència analítica comporta fer-se pre- 
guntes, esbrinar possibilitats, observar i respon-
dre-les basant-se en els resultats. Aplicat a un sis-
tema tecnològic industrial és el mateix: consisteix 
a preguntar-se pels productes elaborats i alhora 
per les repercussions mediambientals, fent recerca  
d’informació en relació amb aquests tipus de sis-
temes, i observant el seu funcionament preferible-
ment del natural. L’observació és el punt específic 
d’aquesta competència i consisteix en la identifi-
cació dels components, la descripció precisa de la 
funció que fan en el conjunt i la comparació amb 
altres components o objectes coneguts per assu-
mir el model tecnològic que pertoca. Hi ha també 
una altra especificitat que consisteix a resseguir el  
procés industrial de manera esquemàtica i des- 
criure’l amb les eines pròpies de la tecnologia.

Els resultats de l’observació aporten dades i proves 
que, conjuntament amb la resta de la informació 
aconseguida, permeten justificar científicament 
i tecnològicament les millores que proporciona 
l’acció del sistema tecnològic i també les repercus- 
sions negatives en termes de sostenibilitat, i, per 
tant, expressar les opinions de manera argumen- 
tada en funció dels coneixements adquirits.

En la gradació de la competència s’ha tingut en 
compte la capacitat d’adquirir i d’aportar dades 
d’un determinat sistema industrial per explicar amb 
llenguatge tècnic i científic el funcionament d’un 

sistema tecnològic i emetre valoracions sobre els 
seus efectes.

En el nivell 1, l’alumne identifica la finalitat del sis- 
tema tecnològic, és a dir, quina és la transformació  
més important que s’hi produeix (energètica o ma-
terial), així com alguns dels beneficis que pretén 
aportar i alguns efectes mediambientals que se’n 
deriven.

En el nivell 2, l’alumne és capaç d’identificar els 
components del sistema tecnològic i relacionar 
la seva funció en el conjunt del sistema, així com 
justificar els motius sobre la necessitat del sistema 
per a la societat.

En el nivell 3, l’alumne relaciona l’acció del conjunt 
dels components del sistema utilitzant la termino-
logia adequada, l’esquematització i la simbologia;  
és capaç de contrastar les evidències sobre la ne- 
cessitat de les instal·lacions en relació amb la sos-
tenibilitat i els efectes mediambientals donant  
arguments dels pros i contres sobre la seva implan-
tació.

Gradació
8.1. Identificar la transformació més important 

que es produeix en un sistema tecnològic  
mitjançant l’observació dels components del 
sistema, així com les millores de la qualitat de 
vida que aporta i els efectes mediambientals 
que provoca.

8.2. Relacionar l’acció dels components essen-
cials del sistema utilitzant la terminologia  
tècnica, l’esquematització i la simbologia, i  
contraposar justificadament la necessitat de 
determinats sistemes tecnològics amb els  
seus efectes en el medi.

8.3. Relacionar l’acció del conjunt dels compo-
nents del sistema utilitzant la terminologia 
adequada, l’esquematització i la simbologia; 
argumentar i contrastar evidències sobre  
la necessitat dels sistemes tecnològics i les 
seves repercussions negatives.
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Orientacions metodològiques

Treballar aquesta competència escolarment significa desenvolupar en l’alumnat, l’interès en l’anàlisi de 
sistemes tecnològics d’abast industrial, i també desenvolupar la capacitat de sospesar els avantatges i els 
inconvenients de la utilització a l’engròs de determinades tecnologies.

Analitzar aparells o sistemes electromecànics industrials implica fer una visita fora de les instal·lacions es-
colars que permeti fer anàlisis diversificades de components quotidians, com ara motors, plaques fotovol-
taiques... o bé que formen part de sistemes tecnològics com ara turbines o torres de refrigeració... i, també  
les instal·lacions completes. En qualsevol cas es demana el coneixement del procés, dels components tec-
nològics, de la base científica que hi ha al darrere i la sostenibilitat energètica i mediambiental del sistema.  
Es recomana observar indústries locals de producció de béns de consum i instal·lacions productores 
d’electricitat, on es poden analitzar diverses transferències energètiques, tant si es tracta d’una gran  
central com si es tracta d’un petit salt d’aigua d’una indústria local, d’un parc eòlic o d’una explotació  
agrària amb forniment energètic autònom. Un altre suggeriment seria, si fos possible, l’observació d’algun 
aparell lligat a la salut, en un centre de diagnosi per la imatge, per exemple.

Bo i entenent que sempre és preferible una observació del natural mitjançant una visita, alguna vegada  
es pot suplir amb recursos TIC com simulacions o vídeos o animacions digitals en 3D. Per exemple, per 
“veure” una central elèctrica com la que es proposa, pot ser útil aquesta animació digital. Aquestes obser-
vacions s’han de treballar a partir dels tàndems energies convencionals-energies alternatives, energies 
renovables-energies no renovables i amb l’objectiu de sospesar l’interès energètic, econòmic i d’estalvi per 
poder fonamentar una eventual decisió. 

Atès que es tracta d’una activitat fora del recinte escolar, convé utilitzar un plànol de situació amb l’ob- 
jectiu de conèixer el context: alçada d’un salt d’aigua, proximitat d’una font de matèria primera, proximitat 
d’un abocador regulat, proximitat d’un riu o del mar a efectes de regulació tèrmica, etc. El coneixement del 
context està lligat al desenvolupament d’aquesta competència.

La visita que es dugui a terme requereix un guiatge des de la proposta fins a les conclusions. Abans de la  
sortida convé posar els alumnes en context fent que imaginin què es poden trobar a la instal·lació i con-
trastar les primeres idees amb informació obtinguda pel seu compte o proporcionada pel professor, sem- 
pre procurant que al llarg dels cursos els alumnes ampliïn la seva autonomia. Amb aquesta primera idea, els 
alumnes ja tenen dubtes i el que és molt important: preguntes.

La visita s’ha de dur a terme amb un cert coneixement de l’estructura espacial del sistema, preferent- 
ment amb l’ajut d’algun tipus de plànol, si això és possible, i amb uns ajuts d’observació preparats ad hoc 
que, al llarg dels anys, hauran de transformar-se en guies i orientacions, incrementant així l’autonomia  
dels observadors. L’objectiu és que els alumnes es fixin en el conjunt i en determinats components bàsics, 

Continguts clau
• Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 

• Mecanismes tecnològics de transmissió i trans-
formació del moviment. 

• Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i 
sostenibilitat.

• Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, 
electrònica i pneumàtica.

• Sistemes tecnològics industrials. Màquines sim-
ples i complexes. 

• Corrent elèctric i efectes. Generació d’electri- 
citat.

• Processos industrials. Mesures industrials per  
la sostenibilitat i contaminants industrials.

• Disseny i construcció d’objectes tecnològics.

• Aparells i sistemes d’informació i comunicació.

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/index.htm
http://youtu.be/ldPXEgNDH4w
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que s’adonin in situ de les transferències energètiques que s’hi produeixin, de les transformacions mate- 
rials pròpies del desenvolupament de l’activitat industrial, i s’assabentin de l’origen de les matèries prime-
res i del destí dels subproductes i dels residus. En qualsevol cas, les preguntes adreçades a les persones 
que fan de guia a la instal·lació haurien de tenir present el doble vessant de la utilitat del producte i la  
inevitable alteració mediambiental que comporta el funcionament, així com cercar les millores i alternatives 
possibles. 

Aquestes activitats tenen encara una prolongació posterior en el plantejament d’explicacions entre descrip- 
tives i discursives dels aspectes més tècnics; s’hauria d’orientar els alumnes en l’esquematització i elabo-
ració de diagrames, com a modelització simbòlica de processos tecnològics, en la forma de la comunicació 
pròpia de la ciència i la tecnologia. I encara més enllà del coneixement estrictament científic o tecnològic, 
hi ha l’inevitable plantejament a classe de debats, per facilitar l’argumentació de postures de caire social i 
ecològic d’acord amb premisses basades en el coneixement científic i tecnològic adquirit.

Es recomana, també, la visita d’algun museu de la xarxa del Museu Nacional de la Ciència i la Tèc-
nica de Catalunya, on es podrà capir el funcionament de peces de maquinària allunyades del con-
trol electrònic, que facilitaran la comprensió del seu funcionament. Aquests museus estan distribuïts 
per la geografia catalana en funció de la industrialització que va moure l’economia d’aquest país en 
èpoques pretèrites, força lligada a la ubicació geogràfica per a la producció d’energia útil, l’aboca- 
ment de residus o l’obtenció de matèries primeres. En són exemples el Museu de la Colònia Sedó d’Esparre-
guera, el Museu Molí Paperer de Capellades, el Museu del Suro de Palafrugell, el Museu Hidroelèctric de 
Capdella o la Farga Palau de Ripoll.

El col·lector dels resultats de les observacions i argumentacions mostrades pels alumnes ha de confluir en 
una activitat del grup classe, especialment quan sorgeixen controvèrsies lligades al conjunt ciència-tecnolo-
gia-societat. És molt adient el plantejament de debats.

http://sistema.mnactec.cat
http://sistema.mnactec.cat
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Orientacions per a l’avaluació

La competència s’ha d’anar desenvolupant al llarg de l’etapa, però també s’ha d’avaluar al llarg d’aquest  
temps, tot utilitzant els resultats de les activitats proposades arran de visites a sistemes tecnològics d’abast 
industrial. Caldrà parar esment en allò que fan els alumnes: la interpretació de plànols i maquetes, les pre-
guntes que formulen, el grau d’autonomia que mostren, l’argumentació que exhibeixen en relació amb la 
visita..., però de manera especial convé centrar-se en la interpretació o elaboració d’esquemes i diagrames 
simbòlics i els debats realitzats en el grup classe. La presa de dades d’aquests debats ha de dur-se a terme 
amb unes pautes molt concretes, o també, si és possible, amb l’assistència de dues persones avaluadores, 
ja que és una activitat que, un cop feta, ja no es pot tornar a revisar, llevat que se n’hagi fet un enregistra-
ment en vídeo. 

Com en la competència anterior, s’ha d’exigir suficient rigor en la comunicació verbal i gràfica per anar més 
enllà de l’ús del llenguatge habitual i utilitzar amb naturalitat el llenguatge propi de la competència, en ter-
minologia i simbologia, fent un ús adient dels recursos digitals.

Pel que fa a l’argumentació, s’ha de tenir present que l’avaluació no pot en cap cas fer referència a les opi-
nions que mostrin els alumnes, llevat que aquestes atemptin drets molt establerts en la nostra societat. 
Tanmateix, les argumentacions han de mostrar el coneixement de les alternatives sostenibles als sistemes 
industrials, i la capacitat de fer evident la relació causal entre la producció d’un sistema industrial i els re-
sidus que genera, així com els avantatges que comporta aquesta producció i les alternatives a la producció 
o a la gestió dels recursos. 

Una relació de possibles indicadors per a l’avaluació pot ser:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Un cop coneguda la visita al  
sistema tecnològic i abans de cercar 
informació, indica algun component 
que suposa que hi trobarà d’acord 
amb l’activitat industrial.

Un cop coneguda la visita al  
sistema tecnològic i abans de cercar 
informació, indica els components 
imprescindibles que suposa que 
hi trobarà d’acord amb l’activitat 
industrial.

Un cop coneguda la visita al  
sistema tecnològic i abans de cercar 
informació, indica els components 
imprescindibles que suposa que 
hi trobarà d’acord amb a l’activitat 
industrial, i també algun  
component complementari.

Després de realitzar la visita o 
d’extreure la informació sobre 
el sistema tecnològic, identifica 
clarament la transformació més 
important.

Després de realitzar la visita o 
d’extreure la informació sobre el 
sistema tecnològic, esquematitza 
la transformació industrial, d’acord 
amb raonaments tècnics.

Després de realitzar la visita o 
d’extreure la informació sobre el 
sistema tecnològic, esquematitza 
l’equipament industrial relacionant 
allò que és imprescindible i allò que 
és complementari, i ho relaciona 
amb la teoria científica adequada.

Utilitza una terminologia científica  
i tecnològica bàsica.

Utilitza una terminologia científica  
i tecnològica adequada.

Utilitza una terminologia científica  
i tecnològica adequada i introdueix  
la simbologia pròpia de la tecnologia.

Elabora una opinió en relació  
amb la producció industrial d’un 
sistema, comparant les millores  
que aporta i els efectes sobre  
el medi.

Elabora una opinió comparativa  
de millores i efectes sobre el medi 
que sorgeixen en una producció  
industrial determinada, tot  
explicant els fenòmens científics  
o tecnològics en què es basa la 
producció i l’eliminació de residus 
i esmenta alternatives a aquesta 
eliminació.

Argumenta una opinió sospesada 
dels pros i contres d’una producció 
industrial determinada d’acord 
amb dades científiques i tècniques, 
en resposta a l’emissió d’opinions 
contràries, basades en idees  
superficials.

(...) (...) (...)
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Un exemple d’activitat d’avaluació pot ser:

La Mariona i l’Ivan són dos germans de 2n de batxillerat i de 3r d’ESO respectivament. Tot sovint sur- 
ten d’excursió amb els seus pares i aquesta vegada s’han aturat a fer un mos prop de Cubelles, a les 
envistes d’una gran construcció amb xemeneies i ciment, que expulsa fum (figura 1). L’Ivan està en-
curiosit per la gran construcció perquè n’ha sentit a parlar i ben bé no sap per a què serveix. En arribar  
a casa, la Mariona li ho explica perquè quan ella feia 3r d’ESO havia anat d’excursió a Cercs amb l’Ins- 
titut en una sortida en la qual van visitar la central elèctrica. Traient el treball que n’havia fet, li ensenya 
una fotografia de la central de Cercs (figura 2), un esquema que li havien proporcionat a classe, els 
apunts que havia pres... 

Després de l’explicació de la Mariona, l’Ivan li retreu: “No sé per què t’enrotlles per explicar-me aquesta 
central de Cercs... La de Cubelles no se li assembla gens!”. I treu la fotografia que havia fet al matí a la 
central elèctrica de Cubelles (figura 1).

1. Indica per a què serveix una instal·lació com la de la fotografia de la figura 1 i els diversos tipus de 
transformacions energètiques que s’hi produeixen.

Figura 1. Central de Cubelles Figura 2. Central de Cercs (tancada el 2011)
(actualment en funcionament)

2. Relaciona els noms que consten als apunts de la Mariona a la taula 1 i completa-la amb els nom- 
bres N de l’esquema de la central de Cercs (figura 4).

Taula 1. Els apunts de la Mariona

N N
Xemeneia Torre de refrigeració 
Carbó Molí
Cendres Filtres i dessulfurants
Turbina Ventilador
Circuit d’aigua de refrigeració Circuit tancat d’aigua
Alternador Pólvores de carbó 
Cremadors Transformador 
Font Mina 
Condensador Xarxa elèctrica

Figura 3. Ubicació dels municipis  
de Cercs i Cubelles
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3. Acoloreix l’esquema de la figura 4 perquè quedi clar el funcionament de la central.

- Negre: El circuit del combustible des que arriba a la central fins que només en queden residus.

- Groc: El camí que segueix el corrent elèctric des que es forma fins que surt de la central.

- Vermell: El circuit de l’aigua que impulsa la turbina (circuit tancat).

- Blau: El circuit de l’aigua de refrigeració.

4. Explica quin és el component tecnològic que consideres més important o més significatiu d’aques- 
ta instal·lació. Justifica-ho.

5. Quina funció fa el component número 15 a la instal·lació? Justifica la resposta.

6. Què passaria si s’eliminés el component número 20? Justifica la resposta.

7. Compara les sortides 18 i 19. Explica quina diferència hi ha entre l’una i l’altra.

8. Aquesta instal·lació es va obrir el 1971 per aprofitar el carbó de lignit 
de les mines del Berguedà i es va tancar el 2011, quatre anys després  
del tancament de la mina i de posar-se en qüestió la seva utilitat a  
causa de la contaminació que provocava. Indica a quina mena de  
contaminació ens referim i quins efectes creus que comportava a 
partir de la taula 2. Què passaria si es tragués el component núm. 10 
de la central?

9. Justifica quins dels components de la instal·lació de la central de Cercs creus que també seran a  
la de Cubelles i comenta les principals similituds i diferències entre ambdues centrals. La figura 3  
també et pot ajudar.

Figura 4. Esquema d’una central

Element Percentatge

Carboni (C) 50,3

Hidrogen (H) 4,8

Sofre (S) 5,1

Altres 39,8
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En el nivell 1, l’alumne ha de deixar clara la finalitat de la central elèctrica i detectar que l’energia del 
combustible en cremar s’acaba transformant en energia elèctrica (qüestió 1). Identifica la majoria dels 
components següents: xemeneia, carbó, cendres, turbina, caldera, alternador i mina (qüestió 2) i acoloreix 
correctament el camí del corrent elèctric (groc) a partir de l’alternador, el camí del combustible fins als re- 
sidus —almenys el fum— (verd) i detecta el vapor que impulsa la turbina —vermell— (qüestió 3). També 
identifica la turbina, juntament amb l’alternador, com la peça o les peces clau de la instal·lació (qüestió 4). 
Finalment, hauria d’identificar la central tèrmica com una instal·lació contaminant per diòxid de carboni, 
causant de l’efecte hivernacle, i ha de reconèixer que l’eliminació dels filtres pot provocar un increment de  
la contaminació (qüestió 8). En general respon de manera escarida, amb poca explicació.

En el nivell 2, l’alumne identifica diversos canvis energètics en la instal·lació (qüestió 1), el sistema de re-
frigeració de la central de manera aproximada, així com els filtres, les pólvores de carbó i el transformador 
elèctric (qüestió 2), acoloreix correctament tot el sistema, fins i tot els dos circuits de l’aigua (qüestió 3), 
identifica el bescanviador de calor i n’indica aproximadament la funció (qüestió 5). Relaciona la manca 
d’una torre de refrigeració en una alteració del sistema de refrigeració (qüestió 6) i la manca de filtres amb 
un augment de la contaminació (qüestió 8). Pel que fa als aspectes de sostenibilitat, distingeix el fum de la 
xemeneia com a residu de la combustió del carbó respecte del vapor d’aigua com a resultat del procés de 
refrigeració a la torre de refrigeració (qüestió 7), s’adona que, a més de diòxid de carboni, per la xemeneia  
hi poden sortir altres substàncies contaminants com òxids de sofre, i identifica com a conseqüències la  
pluja àcida i l’increment de l’efecte hivernacle (qüestió 8). Finalment identifica les aigües del riu i del mar 
com a refrigerants (qüestió 9). En general respon amb frases completes i coherents.

En el nivell 3, l’alumne ha de detectar gairebé totes els canvis energètics que es produeixen al sistema (qües-
tió 1), identificar alguns elements accessoris de la central, com el molí i el ventilador (qüestió 2), explicar 
amb detall el bescanviador de calor (qüestió 5). Relaciona la manca de torre de refrigeració amb un con- 
sum excessiu d’aigua de la font amb la consegüent eliminació d’aigua del sistema hídric de l’entorn (qües- 
tió 6). Identifica l’emissió de diòxid de carboni i òxids de sofre com els causants principals de l’efecte hi-
vernacle i pluja àcida, i ho raona des d’un punt de vista químic (qüestió 8). Argumenta la situació geogràfica 
de les centrals segons la disponibilitat d’aigua (qüestió 9). En general, respon les preguntes de manera 
raonada i completa.
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COMPETÈNCIA 9

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

Explicació

Aquesta competència s’emmarca en el nucli de la 
tecnologia: fabricar quelcom necessari. És a dir, un 
cop copsada una determinada necessitat, idear la 
manera d’elaborar allò que permeti donar resposta 
a aquesta necessitat.

De la mateixa manera que en ciència la investiga- 
ció és el procés mitjançant el qual obtenim conei-
xement, en tecnologia, el disseny i la construcció 
és el procés per a l’obtenció de nous objectes. Els 
dos procediments responen a finalitats similars i a 
donar resposta a una necessitat plantejada. Cien-
tíficament se cerca una resposta teòrica, inicial- 
ment emmarcada per l’emissió d’unes hipòtesis i 
validada per l’experimentació. Tecnològicament, la 
resposta es dóna en forma d’objectes tecnològics 
construïts segons dissenys elaborats ad hoc. Aquest 
procés tecnològic es du a terme en diverses fases, 
que constitueixen un desenvolupament continu amb 
una retroalimentació constant entre les unes i les 
altres. Aquestes fases, en qualsevol cas, impliquen 
la detecció del problema o de la necessitat, l’anàlisi 
de la situació i de les possibles solucions, la selec- 
ció de la solució més idònia, la construcció de  
l’objecte tecnològic i l’avaluació del resultat ob- 
tingut. 

El primer pas és aclarir els requisits que el nou ob-
jecte tecnològic ha d’incorporar i fer-ne una descrip- 
ció esquemàtica o literal. El segon consisteix a 
reflexionar sobre les possibilitats de construir el  
que es demana, obtenir informació i decidir allò que 
s’ha d’incorporar al projecte. A continuació s’han 
d’elaborar esquemes, diagrames, plànols, descrip-
cions tècniques... amb la simbologia i terminolo- 
gia específica, per comunicar amb precisió allò  
que constituirà el nou objecte tecnològic. Poste-
riorment, s’ha de construir: cal cercar els materials 

i planificar la feina, mesurar amb els instruments 
adients, realitzar les operacions necessàries per 
obtenir el resultat final. Finalment cal avaluar-ne  
el resultat en funció dels requeriments inicials i pro- 
posar millores de cara a una major eficiència tec-
nològica, sostenibilitat o seguretat.

En la gradació de la competència s’ha de tenir pre-
sent que l’assoliment de la competència arriba pel 
seguiment del conjunt de les fases del procés tec-
nològic, no per l’assoliment segregat només d’al-
guna d’aquestes fases. El que distingeix un nivell 
d’un altre, principalment, és la capacitat de captar 
les necessitats i els requisits del problema plante- 
jat, d’adaptar i aportar solucions tecnològiques, de 
construir amb precisió tecnològica, i de fer servir 
la terminologia i el simbolisme adequats, i també  
el grau d’autonomia exhibit per l’alumne en tot el 
procés.

En el nivell 1, l’alumne, un cop reconegut el pro-
blema, és capaç de verbalitzar els requisits més 
significatius del requeriment, generar almenys una 
idea per al disseny, fer esbossos amb indicació  
de mides, enumerar els punts més importants del 
projecte i indicar possibles deficiències, requerint 
una intervenció freqüent del docent. 

En el nivell 2, l’alumne detalla els requisits del reque-
riment, genera més d’una idea per al disseny, ela-
bora dibuixos tècnics amb mides a escala, descriu 
el disseny del projecte, elabora una valoració del 
resultat, justificant possibles millores, requereix una 
intervenció del docent esporàdica. 

En el nivell 3, l’alumne genera idees creatives,  
elabora dibuixos tècnics precisos i preferentment  
amb tecnologia digital, justifica el projecte amb  
rigor amb ús de diagrames i simbologia, argumen-
ta millores a partir de les deficiències observades, 
supervisat pel docent en temes de seguretat.
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Gradació

9.1. Generar almenys un esbós a mà alçada per 
construir un objecte tecnològic amb indica- 
cions de mides, enumerar els passos que cal 
seguir i construir-lo segons l’esbós proposat.

9.2. Generar una idea per construir un objecte 
plasmant-la amb dibuixos lineals i indicant mi- 
des, justificar els passos que cal seguir i cons-
truir-lo tot proposant variacions per millorar-lo.

9.3. Generar diverses idees creatives, seleccionar-ne 
una i plasmar-la amb dibuixos tècnics preci- 
sos a escala i preferentment amb tecnologia  
digital, dur-la a terme de manera precisa i  
argumentar millores en la seva construcció  
d’acord amb les deficiències observades i/o 
materials utilitzats.

Continguts clau

• Objectes tecnològics de la vida quotidiana.

• Mecanismes tecnològics de transmissió i trans-
formació del moviment.

• Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i 
sostenibilitat.

• Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, 
electrònica i pneumàtica.

• Sistemes tecnològics industrials. Màquines sim-
ples i complexes.

• Disseny i construcció d’objectes tecnològics.

• Aparells i sistemes d’informació i comunicació.

Orientacions metodològiques

El més important d’aquesta competència és que els alumnes realitzin processos tecnològics complets, amb  
el suport docent necessari en cada cas. Aconseguir el resultat esperat, per al qual s’ha treballat, i que segu-
rament ha requerit exercitar la paciència i la imaginació, és altament gratificant. 

Dissenyar i construir objectes és una activitat molt adequada perquè els alumnes treballin en equip, amb  
la qual cosa també s’aconsegueix que vagin madurant en l’exercici de l’organització, el debat i el respecte  
als altres. Aquest treball en equip també es pot fer amb recursos digitals que permeten el treball en xarxa.  
Això significa que el treball també ha d’incorporar els aspectes propis d’una organització de grup i una  
avaluació d’aprenentatges per part del professorat que tingui present aquesta circumstància. 

És una competència que requereix ser treballada des del primer dia, incrementant gradualment la pluri- 
disciplinarietat i l’autonomia. Des del primer curs convé que els alumnes vegin al complet el procés tec- 
nològic en disseny i construcció d’objectes, ja que no es tracta de començar per la introducció teòrica a  
primer curs i fer la construcció en un curs superior, sinó de treballar totes les fases del procés, tot incor-
porant-hi més complexitat i autonomia. Se suggereix que inicialment es treballin projectes molt simples  
que permetin dur a terme tots els passos del procés tecnològic amb una certa garantia d’èxit i que final- 
ment es plantegin problemes més complexos. Amb la compleció de projectes dissenyats pels propis  
alumnes s’afavoreix altament l’aprenentatge, sobretot si el que s’ha projectat els és significatiu i en veuen  
la utilitat, o els obre els ulls a altres realitats socials. Entenem en aquest text que el resultat pot ser un ob- 
jecte material, una instal·lació o un material.

Per ordre en el procés de construcció d’un objecte: en primer lloc es tracta de motivar els alumnes a la  
realització d’alguna cosa que els interessi i que els permeti trobar respostes a preguntes que alguna ve- 
gada s’hagin fet. A continuació s’esmenten alguns exemples:

Per incentivar l’interès de cercar solucions, es pot resoldre una necessitat simple: fer un semàfor (verd- 
vermell) que permeti el pas alternatiu en un únic sentit per una escala, o una llançadora de la platja als vai-
xells fondejats en una badia concorreguda per banyistes, que funcioni amb energia solar.
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Per motivar en termes de sostenibilitat: disseny d’un habitatge simple sostenible amb una bona orienta- 
ció, aïllament tèrmic de l’exterior, termòstats controladors de la temperatura interior, recollida d’aigua de la 
pluja per al regatge, enjardinament amb espècies autòctones. 

Per motivar en temes de tipus social: ubicació d’un habitatge adaptat a la diversitat geogràfica de Cata- 
lunya, del Pirineu al Delta, de l’interior a la costa. En funció de l’origen estranger d’alguns dels alumnes 
o dels seus pares, es pot situar aquesta instal·lació en llocs més remots i amb plantejaments de caràcter  
social alternatius.

En la fase de disseny cal tenir present que l’adquisició d’aquesta competència està impregnada de l’habi- 
litat de traslladar una idea a un gràfic, en forma d’esbós o plànol, amb l’ús de simbologies específiques i  
amb connexió amb la competència matemàtica de resolució de problemes. S’ha d’exercitar l’acotació i l’es-
cala, el dibuix clàssic i/o digital, la mesura amb l’ús dels instruments adequats i les unitats escaients. En  
un sentit ampli, cal tenir present que el disseny no només pot ser d’un objecte material, sinó que també  
pot incloure el disseny d’una aplicació informàtica o d’una manera diferent d’organitzar un procediment. 

Atesa la importància que el currículum de tecnologia dóna a l’electricitat, factor tecnològic cabdal i d’ús 
quotidià, es fa imprescindible que els projectes que es proposin incorporin muntatges de circuits elèc- 
trics i components electrònics.

A la fase de construcció s’ha de tenir present que al llarg de l’etapa s’han d’utilitzar diferents tipus d’eines  
i màquines, tant mecàniques com elèctriques de les quals se n’haurà de conèixer el funcionament i l’ús  
amb completa seguretat per a qui les utilitzi i per a qui n’estigui a prop. Cal anar molt en compte amb  
l’ús escolar (i domèstic) de les eines de tall, així com tots aquells dispositius que funcionen amb electricitat;  
no té el mateix risc treballar amb una eina manual, amb una de mecànica o amb una d’elèctrica. El coneixe-
ment i l’aplicació de les normes de seguretat al laboratori i a l’aula taller s’ha de fer de manera sistemàtica 
i acurada.

És convenient impulsar que els alumnes exercitin la destresa manual, desenvolupin l’interès per resoldre 
petits problemes domèstics, i practiquin la paciència del fer i desfer; són hàbits que els poden resultar molt 
útils en la vida.

Finalment, convé que els alumnes acabin correctament els projectes començats; és a dir, que no els donin 
per acabats un cop obtingut un resultat més o menys reeixit. Una clausura analitzant què han après de  
nou, què ha fallat al llarg del procés i com es podria millorar el resultat, no és prescindible.

Se suggereix la presentació pública de l’objecte realitzat i l’explicació del procés dut a terme amb un ús ade-
quat dels recursos TIC que calguin.

Orientacions per a l’avaluació

Com que l’objectiu subjacent d’aquesta competència és la realització completa del conjunt de fases i  
arribar a un final mínimament reeixit, sovint l’acompanyament del professor esdevé important. Per tant, 
l’autonomia dels alumnes s’ha de tenir present en l’avaluació, especialment si la proposta de projecte  
a realitzar és complexa. L’autonomia implica proposar una solució i fer-ne un dibuix esquemàtic, tenir  
traça a trobar materials, unir-los i ajustar-los. Amb aquesta mateixa idea, se suggereix fer propostes sen- 
zilles, sense que sigui en detriment d’incorporar diversitat de tècniques i tecnologies.

En les fases prèvies a la construcció, es tracta de valorar la capacitat de detallar el requeriment, de gene-
rar una o diverses idees, la viabilitat d’aquestes idees, la precisió dels dibuixos i l’exactitud de les mides, 
la precisió en la planificació. En la fase de construcció s’analitza la imaginació en trobar el material 
adient, la destresa en preparar-lo i fer-ne el muntatge, la polidesa en el resultat final i l’ajustament als re- 
quisits demanats per al projecte. I, en la fase posterior, és important captar la capacitat d’adonar-se de  
possibles errades i de proposar millores de cara a una posterior modificació del projecte. 
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En funció del projecte proposat, segurament és útil disposar d’un pla d’avaluació durant un cert període  
de temps, ja que aquesta competència difícilment pot avaluar-se mitjançant una activitat puntual acotada  
en el temps. I cal tenir present, en aquesta pauta, la doble avaluació dels treballs realitzats en equip:  
la col·lectiva i la individual, per la qual cosa se suggereix l’establiment d’un diàleg més o menys sistemàtic 
amb els diferents components dels equips.

Els diversos nivells assolits de la competència es poden valorar a partir d’indicadors com els següents.

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Fases prèvies a la construcció del projecte

Necessita un seguiment i ajut 
intens per part del professor.

Necessita un seguiment esporàdic 
del professor.

Necessita un seguiment puntual  
per part del professor.

Enumera els requisits més  
significatius del requeriment.

Detalla els requisits més  
significatius del requeriment.

Detalla els requisits del requeriment.

Genera una idea. Genera més d’una idea. Genera diverses idees, alguna gens 
habitual, amb una certa complexitat 
i un ventall ampli de possibilitats 
tècniques.

Dibuixa a mà alçada. Indica  
les mides al dibuix. 

Fa un dibuix tècnic. Inclou les mides 
a escala.

Dibuixa amb precisió tècnica, amb 
tecnologia digital.

Enumera els punts més importants 
del projecte.

Descriu el disseny amb  
terminologia tecnològica.

Utilitza diagrames propis de la  
tecnologia per explicar el disseny.

Fa una llista aproximada del  
material necessari.

Fa una llista del material ben  
dimensionada.

Fa una llista del material ben  
dimensionada i amb un pressupost.

Sap enumerar els passos del procés 
de construcció.

Fa una temporització de la  
construcció del projecte.

Fa una explicació acurada  
del projecte.

Fases de la construcció del projecte
(Supervisió estricta del professorat pel que fa a la seguretat)

Construeix l’objecte amb materials 
habituals escolars.

Construeix l’objecte amb materials 
habituals escolars.

Introdueix algun material no  
ordinari al projecte.

Utilitza eines manuals  
o mecàniques.

Utilitza eines manuals, mecàniques 
o elèctriques.

Utilitza eines manuals, mecàniques 
o elèctriques amb precisió.

El resultat s’adiu als requeriments 
de manera aproximada.

El resultat s’adiu força al disseny 
proposat.

El resultat s’adiu de manera precisa 
al disseny proposat.

Fases posteriors a la construcció del projecte

Sap trobar els errors comesos  
i enumerar alguna millora en el 
procediment o en el resultat.

Realitza una avaluació descriptiva 
en forma de memòria, en la qual 
especifica els errors comesos  
i proposa solucions de millora.

Incorpora alternatives, possibilitats 
d’innovació tant del disseny com del 
requeriment de manera raonada.

A continuació es mostra un exemple de com avaluar el disseny i la construcció d’objectes tecnològics a  
partir dels coneixements adquirits prèviament pels alumnes i a partir dels coneixements que poden ad- 
quirir ad hoc per resoldre el problema que es planteja. S’ha escollit com a problema la mesura del temps 
que tarda una esfera a rodolar per un pla inclinat, que és una pràctica de laboratori habitual en l’estudi de 
física. Atès que la prova ha de permetre avaluar l’aspecte competencial complet, la proposta de disseny  
i de construcció d’un objecte s’ha programat per ser resolta en tres sessions posteriors a una sessió prèvia 
de contextualització.
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Mesura del temps de caiguda d’una bola metàl·lica per un pla inclinat (sessió prèvia)

A classe de ciències de la naturalesa o de física i química us han proposat determinar algunes mag-
nituds físiques experimentalment i comparar-les amb les que es poden determinar mitjançant l’apli- 
cació d’expressions matemàtiques basades en els fonaments de principis científics.

L’experiència que se us proposa consisteix a col·locar una boleta al capdamunt del pla inclinat  
(figura 1), deixar-la rodar i determinar amb un cronòmetre el temps que tarda a arribar al capdavall. 

Disposarem de tres sessions per trobar una solució  
al problema plantejat:

• Sessió 1: elaborarem un disseny del pla inclinat tot 
establint les mides i escollint el material que es farà 
servir.

• Sessió 2: construirem el pla inclinat, avaluarem les 
dificultats per mesurar el temps.

• Sessió 3: modificarem el pla inclinat per millorar la 
precisió de la mesura.

Sessió 1. Elaboració d’un disseny de pla inclinat i elecció del material

Qüestió 1: elabora un esbós del pla inclinat, tot indicant-hi les mides.

Qüestió 2: enumera tipus de materials que et poden ser útils i selecciona’n el més adient tot indi-
cant el motiu (cost, textura, pes, forma...).

Qüestió 3: descriu les operacions que caldrà fer amb el material utilitzat, especialment el sistema 
d’unió de les diferents peces.

Sessió 2. Construcció del pla inclinat, avaluació de les dificultats per mesurar el temps

Qüestió 4: construeix el pla inclinat d’acord amb l’esbós, material, operacions previstes en el disseny. 
Nota: inicia la construcció del pla inclinat només quan el professor et digui que tot està a punt i si uti- 
litzes eines elèctriques, fes-ho sota la seva supervisió.

Qüestió 5: fes rodolar boletes pel pla inclinat i cronometra el temps que triguen a arribar al capdavall. 
Observa amb deteniment la baixada de les boletes en diferents circumstàncies i enumera les dificul- 
tats que trobes per dur a terme la determinació del temps.

Qüestió 6: classifica aquestes dificultats en dos grans blocs: 
Bloc 1. Dificultats inherents al disseny del pla inclinat (mides, material, forma, textura...) o de les carac-
terístiques de les boletes.
Bloc 2. Dificultats que provenen de l’ús dels sentits humans per dur a terme la determinació del temps 
que tarda la boleta per arribar al capdavall del pla mitjançant un cronòmetre.

Qüestió 7: modifica el pla inclinat en els aspectes imprescindibles per continuar l’activitat, és a dir, en 
aquells aspectes detectats al bloc 1 de la qüestió anterior que impedeixen que les boletes rodolin pel  
pla amb una trajectòria recta i sense entrebancs.

Figura 1. Muntatge de pla inclinat per a la  
determinació del temps de caiguda d’una esfera
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Sessió 3. Modificació del pla inclinat per millorar la precisió de la mesura del temps

Un cop disposes d’un pla inclinat raonablement acceptable per dur a terme l’experiència que et propo- 
sen a classe, s’ha de millorar la precisió de la mesura del temps en relació amb les dificultats enume-
rades en el bloc 2 de la qüestió 6. Suposem que una de les dificultats detectades és prémer el botó del 
cronòmetre just en el moment que realment s’inicia el moviment, i tornar-lo a prémer just en el moment 
que arriba al capdavall. Segurament també has trobat com minimitzar aquest inconvenient basant-te en  
els fonaments experimentals, però ara et proposem que trobis com millorar la precisió d’ús del cronò-
metre dissenyant una instal·lació elèctrica que permeti copsar el moment en què la boleta inicia el seu 
recorregut i el moment en què el finalitza.

Qüestió 8: disposes d’un interruptor, d’un commutador, d’un polsador ordinari i d’un final de cursa. 
Construeix un circuit elèctric amb una làmpada, una pila i cable elèctric. Intercala-hi alternativament  
els quatre elements i indica quin d’aquests elements és el més adient per resoldre el problema. Justi- 
fica la resposta. Anomenarem E aquest component.

 

Qüestió 9: a continuació has de modificar el circuit anterior i posar-hi dos elements E. La làmpada s’ha 
d’encendre mentre s’acciona qualsevol dels dos dispositius. Dibuixa el circuit que respongui als ante- 
riors requeriments i explica’n el seu funcionament.

Qüestió 10: indica on i com s’han de subjectar els dos elements E en el pla inclinat.

Qüestió 11: pensa com s’hauria d’incloure el cronòmetre en el circuit i fes-ne un esbós. Tingues present 
que el cronòmetre ja porta una pila incorporada.

Qüestió 12: fes una descripció de com suposes que funcionarà la instal·lació dissenyada.

Finalment, amb l’ajut del professor i amb un cronòmetre modificat convenientment, pots fer la ins-
tal·lació dissenyada, comprovar com funciona i veure si amb aquesta instal·lació s’han millorat o  
s’han resolt del tot els inconvenients explicats a la qüestió 6, del bloc 2.

 Interruptor Commutador Final de cursa Polsador

Figura 2. Esquema de circuit elèctric
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En el nivell 1, l’alumne és capaç d’elaborar un esbós del pla inclinat, tot indicant-hi les mides aproxima-
des que tindrà en la realitat (qüestió 1), i fa una llista de possibles materials que es poden fer servir en la  
seva construcció (qüestió 2). Fa una descripció elemental dels passos a seguir per a la realització del pro- 
jecte (qüestió 3). Pel que fa a la segona sessió, l’alumne construeix el pla inclinat amb versemblança  
amb l’esbós que havia realitzat (qüestió 4). Fa una distinció entre les dificultats per mesurar el temps de 
caiguda de la bola que són pròpies de la construcció de les que són pròpies de la inexactitud de l’ús dels 
sentits (qüestió 6). Pel que fa a la tercera sessió, l’alumne indica l’interruptor de final de cursa o un polsa- 
dor com a element per resoldre el problema (qüestió 8).

En el nivell 2, l’alumne escull i justifica l’elecció del material més adient d’entre tots els que ha proposat 
per fer la construcció del pla inclinat (qüestió 2). Fa una descripció completa i detallada dels passos a  
seguir, però sense justificar-los (qüestió 3). Pel que fa a la segona sessió, fa una distinció justificada entre  
les dificultats per mesurar el temps de caiguda de la bola pròpies de la construcció de l’experiment de les  
que són pròpies de la inexactitud de l’ús dels sentits (qüestió 6). Pel que fa a la tercera sessió, justifica el  
final de cursa com a l’element més adient per resoldre el problema (qüestió 8).

En el nivell 3, l’alumne realitza un esbós de la tasca, realitza un plànol a escala, indicant les mides aco-
tades, vistes, perspectives traçant línies amb gruixos diferents per expressar-hi clarament el que és l’ob- 
jecte, el que és l’acotament i el que són indicacions (qüestió 1). Realitza una descripció minuciosa i acura-
da de tots els passos a seguir en l’elaboració del pla inclinat, tot indicant aspectes importants com la unió  
dels elements o inclinacions del pla (qüestió 3). Pel que fa a la segona sessió, l’alumne fa una reproducció  
fidel, respectant les escales, al plànol realitzat durant la primera sessió (qüestió 4), fa una distinció argu- 
mentada entre les dificultats per mesurar el temps de caiguda de la bola pròpies de la construcció de 
l’experiment, de les que són pròpies de la inexactitud de l’ús dels sentits (qüestió 6). Sap aplicar modi-
ficacions al sistema per minimitzar els errors inherents a la construcció del pla inclinat (qüestió 7). Pel que  
fa a la tercera sessió, l’alumne proposa un circuit amb dos finals de cursa instal·lats en paral·lel com a so- 
lució de circuit per a l’activació del cronòmetre, i detalla amb total claredat la col·locació i subjecció dels finals 
de cursa sobre el pla inclinat (qüestions 9-12).
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ANNEX 3- Informació complementària de les mines de Súria 

S'adjunta presentació elaborada per l'empresa "ICL Iberia" sobre el procés miner respectiu. Pot 
ésser de molta utilitat de cara a informació prèvia per l'alumnat si escau. 



Descripción general del proceso minero de Iberpotash

18 de abril de 2017



¿Que es la potasa?
Potasa de origen vegetal:

¿ p

El término potasa proviene del alemán POTT ASCHE y del 
inglés POTASH. Ambos términos literalmente significan 
“ i ll ”“cenizas en olla”.

K COK2CO3

KCl

2



Descubrimiento de la potasa de origen mineral

• Heinrich Rose, químico alemán, descubre en 1856, una 
sustancia a la que llama carnalita (KMg Cl 6H O) en honor alsustancia a la que llama carnalita (KMg Cl3.6H2O), en honor al 
geólogo e ingeniero Rodolf von Carnall, en unas minas de sal 
gema de Stassfurt (Prusia actualmente Alemania)gema de Stassfurt (Prusia, actualmente Alemania).

• A este descubrimiento, le sigue el de Alsacia, en un sondeo a 
624m de profundidad (1904)

3

624m de profundidad (1904).



Descubrimiento de la potasa en Catalunya

Pozo Salí en Súria. Año 1912

En 1912, Emilio Viader y René Macary, profundizando el llamado Pozo Salí, 

cortan los primeros niveles potásicos en la Cuenca Potásica Catalana. 

Desde el interior del pozo se hacen 2 sondeos, de 43m y 133,50m que 

4

p , y , q

cortan más niveles potásicos, antes de su inundación en 1914. 



Introduction

• ICL Iberia Súria & Sallent: Facilities

Tramer
Barcelona Port

Súria Sallent
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Ciclo evaporítico



Mar interior salado hace 35 ma



CUENCA DEL EBRO



Cuenca potásica catalana

• En el Eoceno, hace 54 m. a., hubo una transgresión marina.

• Se levantaron los pirineos y se formó un mar interior.

• En el límite Eoceno-Oligoceno (-35 m.a.) se formó la CPC.

• El agua de mar tiene 3 5% de sales 2 7% NaCl y 0 07% de KClEl agua de mar tiene 3.5% de sales, 2.7% NaCl y 0.07% de KCl.

• 100 m evaporados dejan 1.25 m de halita y 45 cm. de silvina.

• Por la evaporación del agua del mar se depositaron la sal y la 
potasa.

• El empuje de los pirineos al formarse provocaron el plegamiento 
de la formación salina.



SUPRASALINO
Formación Artés

ESTRATIGRAFÍA TÍPICA DE LA CPC

CAPA C
+ resto de formación salina.
75m

SAL ENTRE DOS 2-5m
CAPA B, TRANSFORMADA, CARNALITA 4-6m
SAL DE TECHO 10-15m

SAL DE MURO SUPERIOR
10-15m

CAPA A 2-6m

SAL DE MURO
100-200m

ANHIDRITAANHIDRITA
5-10m

Formación Margas de Igualada



Cabanasas Mine
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CAMARA DE EXPLOTACIÓN

Capa B

Sal entredos

Capa A



Método de explotación. Cámaras y pilares



MÉTODO DE EXPLOTACIÓN (Cámaras y Pilares)

Nivel de Explotación

aprox. 30m

Nivel de Infraestructura en Sal



Explotación con minadores – Minador rebajando

Capa B

Sal entredos

Capa A



Camión Wagner



Circuito de Cintas en galería en sal



Cintas a planta de tratamiento de Sallent




