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1. INTRODUCCIÓ 
 

La retracció de la despesa pública en educació provocada per les retallades dels últims anys ha 
afectat de forma important molts centres educatius. A Catalunya, la intensitat de l’ajust en 
educació, un 16,7% entre 2009 i 2013, ha convertit el nostre país en el 6è. de la UE que més 
retallades ha fet [1]. Això, òbviament, ha portat a la reducció d’activitats, i potser sigui un factor 
que ha determinat la reducció d’activitats a l’exterior, d’un alt valor pedagògic ja que permeten 
als alumnes veure la relació entre els continguts curriculars i el món “real”. En tot cas, la 
reducció de despeses s’ha de tenir present a l’hora de valorar la tasca portada a terme 
darrerament per les organitzacions educatives. 

Tot i aquest context, s’ha de recordar que hi ha un ampli consens a la Unió Europea i als estats 
de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) sobre la 
necessitat de millorar substancialment els sistemes educatius per fer front als reptes de la 
societat actual. I de la mateixa manera, també hi ha un acord molt ampli sobre la conveniència 
de dedicar més esforços a la formació científica, tecnològica i matemàtica, ja que a molts 
països –entre ells Catalunya- preocupa seriosament el baix nombre de titulats en aquestes 
matèries, que contrasta amb les demandes de la societat d’avui. 

Precisament, l’educació secundària, etapa a la qual s’adrecen les propostes d’aquest TFM,  és 
un període crucial perquè l’alumnat triï les seves opcions de futur, i per tant és també una gran 
oportunitat per posar en valor les professions científiques que la societat necessita. Al mateix 
temps, és a la secundària on es mesura l’eficàcia del conjunt del sistema educatiu, ja que és el 
període en què es produeix el temut fracàs escolar, i en conseqüència és quan cal esmerçar 
més esforços perquè els alumnes no se sentin decebuts amb l’educació que reben. En aquest 
sentit,  no podem oblidar que a Catalunya hi ha encara un 18% d’alumnes que abandonen els 
estudis, un 7,2% més que la mitjana de la UE [2]. 

Així doncs, a l’espera que es puguin revertir totalment les retallades, i es puguin generalitzar i 
dotar de recursos suficients nous sistemes educatius que s’adaptin millor a les necessitats 
actuals, es poden portar a terme, en l’àmbit de l’assignatura de Tecnologia de Secundària, 
petites accions que vagin en la direcció adequada. D’acord amb aquest objectiu, es proposa en 
aquest TFM la realització de visites a llocs d’interès que permetin la transmissió de continguts i 
competències curriculars, i que donin peu a activitats en què es practiqui la recerca, la 
col·laboració en equip, l’aprenentatge in situ, i el treball conclusiu i de reflexió. 

Aquest tipus d’activitats, que incorporen elements educatius no formals i també una certa 
càrrega lúdica són, segons els experts, especialment adequades per fomentar les vocacions 
cientificotècniques. Es tracta de despertar l'interès de l’alumnat amb metodologies 
d’aprenentatge que convidin els estudiants a fer-se preguntes, investigar i buscar informació, 
diagnosticar els problemes i dissenyar-hi solucions.  

1.1. Apropar l’aprenentatge a la realitat  

Des de fa temps es detecta que molts nois viuen l’escola amb desafecció, com un fet aliè, en  
bona part, a les seves vides personals, a causa d’una falta d’alineament que sovint es dóna 
entre el que es fa i s’aprèn als centres educatius i el que es fa i s’aprèn fora d’aquestes 
institucions. Un sector relativament ampli de l’alumnat, sobretot a l’educació secundària, no 
creu que els continguts que percep puguin ser de gaire utilitat per al seu projecte personal o 
professional. Com comenta el psicòleg  i educador Jaume Funes, “L’alumne ha de percebre 
que l’escola ofereix un coneixement que dóna respostes a aquelles preguntes que es fa (...)” 
[3]. I com afirma, en un pla més teòric, el director del programa Escola Nova 21, Eduard Vallory, 
s’ha de deixar enrere “el currículum memorístic i mecànic -aplicat durant més de mig segle-, en 
què l’objecte d’estudi eren les disciplines, i no la realitat” [4]. 

En conclusió, un nombre important d’experts recomanen fer més permeables les parets de les 
escoles i instituts per vincular l’aprenentatge i la realitat, propiciant la interactuació  amb l’entorn 
(famílies, empreses, entitats) i la connexió entre la vida educativa i la vida dels aprenents i les 
comunitats a què pertanyen. Les propostes contingudes en aquest TFM van orientades, 
precisament, en aquest sentit.  
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En el cas dels continguts de Tecnologia, no hi ha dubte que l’apropament entre l’àmbit educatiu 
i les empreses i centres tecnològics no només contribueix a millorar l’adquisició de 
competències curriculars, sinó que també ajuda els alumnes a comprendre l’aplicabilitat en el 
món laboral de l’aprenentatge fet a l’aula. 

1.2. La innovació educativa  

Com assenyala Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya, “(...) l’aparició d'Internet 
i l’eclosió dels mitjans de comunicació, la globalització econòmica i política, la cultura 
postmoderna i les descobertes en el camp de la neuropsicologia i de la lingüística, entre altres 
factors, han creat un entorn diferent en què escenificar l’acte educatiu”[5]. Segons especifiquen 
alguns experts amb altres paraules, el problema del model educatiu és que se centra encara, 
en bona part, en preparar estudiants per a l’economia industrial, i això té poc a veure amb les 
noves activitats de les societats i economies basades en el coneixement. 

Així doncs, la innovació educativa s’ha convertit darrerament en un objectiu cada cop més 
generalitzat, i a Catalunya són molt nombroses les institucions i entitats que l’abanderen o que 
se sumen a iniciatives en aquesta direcció. No sempre està clar què s’entén per innovació 
educativa, però en tot cas, a continuació s’intenten resumir els trets més destacats i 
consensuats d’aquest moviment pedagògic, amb l’objectiu de completar el marc de referència 
en què s’han elaborat les propostes d’aquest TFM. 

-El món educatiu ha de respondre a les necessitats d’un adolescent d’avui dia, que 
probablement s’enfrontarà al repte d’haver de canviar sovint d’activitat o especialitat, i haurà de 
seguir aprenent i formant-se al llarg de tota la vida. Els nous sistemes educatius, doncs, han de 
proporcionar competències per a la vida: en un entorn d’incerteses i complexitats creixents, els 
estudiants s’han de preparar per saber adaptar-se i per saber donar respostes als problemes 
que sorgeixin a cada moment.  

-L’educació ha de potenciar la creativitat, juntament amb les habilitats socials, l’esperit 
emprenedor i el pensament crític. 

-S’ha de partir d’una concepció holística, superant la parcel·lació de l’aprenentatge i integrant 
els aspectes cognitius, emocionals i ètics. 

-Cal considerar les emocions com a part del procés d’aprenentatge. Avui dia se sap que 
l’activació emocional és la base més important per sustentar els processos d’aprenentatge i 
memòria. Com indica el especialista en neuroeducació Francisco Mora, “Des que som 
mamífers (...), l’emoció és el que ens mou. Allò que ens estranya, que no se’ns fa monòton. 
Aquí és on s’obre la finestra de l’atenció, imprescindible per aprendre” [6]. 

-El professor no ha de ser l’únic focus d’informació de l’aula, i encara menys un mer aplicador 
de receptes. El seu rol ha d’evolucionar  fins a convertir-se en un impulsor, orientador, 
coordinador i acompanyant de les activitats educatives. 

-Les organitzacions educatives han de ser centres autònoms, capaços de generar les sinèrgies 
necessàries per a la seva funció a través de la col·laboració activa amb famílies, universitats, 
centres de recerca, institucions i empreses del territori, i especialment altres escoles i entorns 
d’aprenentatge. L’educació formal i la no formal s’entrecreuen molt estretament en el món del 
segle XXI. 
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2. OBJECTIUS 
 

Els objectius marcats inicialment pel present treball són: 

• Transmissió de continguts i competències curriculars de 2n d'ESO a través de 
l'experiència real mitjançant dues sortides, una a la central nuclear d'Ascó i una altra a 
les mines d’ICL Iberia (abans Iberpotash) de Súria. 
 

• Crear el material i una breu guia d'activitats didàctiques per cada sortida, de tal manera 
que cobreixin les unitats didàctiques d'Electricitat i Processos i transformacions 
tecnològiques de la vida quotidiana, corresponents a l’assignatura de Tecnologia a 
2n d'ESO. 
 

• Oferir un plantejament pràctic de l'aprenentatge de la tecnologia, donant l'oportunitat a 
l'alumne d'acostar-se més a la realitat. 

3. DESCRIPCIÓ I CONTINGUT DE LES ACTIVITATS 
 

A l'hora de plantejar les diferents sortides i activitats, es van tenir en compte diferents opcions, 
dins de les quals estaven: 

− MNACTEC de Terrassa 
− Cosmocaixa 
− Museu del Ter 
− Central nuclear d'Ascó 
− Mines d’ICL Iberia a Súria 

Després de fer un recull d'informació sobre cada una i analitzar les diferents possibilitats que 
oferien, es van triar les dues últimes opcions pels següents motius: 

− Adequació de la temàtica de les sortides al currículum de 2n d'ESO. 
− Originalitat (hi ha sortides que són bastant freqüents en molts instituts i s'ha volgut triar 

algunes que no ho siguin tant). 
 

3.1. Visita a la central nuclear d'Ascó 

La visita de la central nuclear d'Ascó ens proporciona la possibilitat d'aprendre les nocions 
bàsiques del funcionament d'una central nuclear. Evidentment, no està permesa l'entrada a la 
central pròpiament dita, però sí que s’hi ha habilitat un espai per veure les diferents parts que la 
componen, així com una mostra en digital del seu funcionament. 

S'ha triat aquesta sortida perquè, tot i la dificultat tècnica que comporta el funcionament d'una 
central nuclear, estem parlant d'un dels processos de generació elèctrica més importants a 
Catalunya (Fig.1). 
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Fig.1.- Estructura de la producció bruta d’electricitat a Catalunya – Any 2012 
(Web: Institut Català de la Energia,  ICAEN) 

Com s'ha comentat, la visita a la central nuclear no pot ser un recorregut exhaustiu per les 
dependències instal·lades, ja que raons de seguretat i estricte compliment de normes de 
control fan que la visita sigui en certa manera virtual. No obstant això, a través d’un expositiu 
gràfic i audiovisual molt complet els alumnes i visitants poden obtenir una visió general i molt 
clara de què és la central i com funciona. 

El primer que trobem en la visita és el Centre d’Informació de la Central Nuclear d’Ascó (Fig. 2), 
que tutelat per Endesa-Educa, departament divulgatiu de la companyia Endesa  -propietària del 
complex-, mostra al visitant tots els elements que componen la central i proporciona una 
màxima visió global de la seva estructura. 

 

Fig 2.- Centre d’Informació. Central Nuclear d‘Ascó 
(Web: Xarxa de turisme industrial a Catalunya. Centre d’informació Central Nuclear d’Ascó) - 

http://www.xatic.cat/ 

En aquest centre es rep els visitants i se’ls convida a fer un recorregut per la central encara que 
no sigui de forma física, amb  l’objectiu d’obtenir una impressió completa d'aquesta instal·lació 
de tanta complexitat tècnica. 
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Una vegada iniciada la visita, els alumnes o visitants poden interactuar amb diferents elements 
instal·lats al centre (Fig. 3), i amb la finalitat d’il·lustrar de forma pràctica els principis de la 
generació d’electricitat, se’ls convida a moure elements motrius per accionar un petit 
generador, així com a observar maquetes i reproduccions animades dels elements claus de la 
instal·lació. 

     

  Fig.3.- Espai interactiu Centre de Visitants Central  Nuclear d’Ascó. 
(Web: Foro Nuclear-Rincón educativo. Centre d’informació Central Nuclear d'Ascó) - 

http://www.rinconeducativo.org/eu/node/392 
 

A continuació,un mapa descriptiu de totes les parts que la componen les instal.lacions ofereix 
als alumnes una visió molt esquemàtica i clara de la central (Fig.4). 

 

Fig. 4.- Esquema de funcionament Centrals d'Ascó I i Ascó II 
(Web: Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, AIE. Esquema funcional Ascó I y Ascó II) - 

http://anav.es/content/uploads/2016/05/Memoria_ANAV_2012_castellano.pdf 
 

Tot seguit,  i una vegada feta la descripció esquemàtica de la central a través el mapa, es pot 
visionar un vídeo explicatiu de com funciona una central nuclear. 

https://www.youtube.com/watch?v=s22FBkCmCMM - Data d'accés al vídeo 13/05/2017 
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A partir d’aquest moment, i d’una forma gràfica i descriptiva, es poden anar veient els diferents 
components de la central i escoltant una explicació una mica més exhaustiva de cada un d’ells, 
de manera que pas a pas es pugui imaginar tot el procés, des del moment de la fissió d’un 
àtom d’urani fins a la sortida del corrent elèctric cap a la xarxa de distribució. Els components 
de la central que s’expliquen en el vídeo són els següents: 

− Sala de control 
− Edifici de contenció 
− Interior del reactor 
− Generador de vapor 
− Turbines 
− Transformador 
− Distribució a la xarxa elèctrica 
− Sistemes de refrigeració 
− Sistemes de seguretat 

Reflexions després de la visita 

Un cop acabada la visita i comprovat l’alt nivell tecnològic de la instal·lació, s’obre la porta a un 
debat enfocat a moltes qüestions que tenen a veure amb els avantatges i inconvenients que 
presenten aquest tipus d'estructures de generació d'energia. 

En aquests moments hi ha molts llocs del món en què es prioritza la font nuclear com a 
principal subministrament d’energia, mentre que en altres s’aposta per la supressió total de les 
centrals. S’obre així un ventall d'interrogants sobre què es pot fer i què resulta més convenient 
de cara al futur. 

Concretament, a Catalunya ja existeix una central en procés de tancament, la de Vandellós I. Al 
1989 es va procedir al desmantellament de la instal·lació, aturant el procés de generació, i es 
va construir un enorme calaix de contenció que haurà de mantenir-se durant 25 anys abans del 
seu desballestament definitiu. 

Com dèiem, doncs, el debat és obert des del punt de vista ecològic de cara a un futur. Es tracta 
d’un debat complex, perquè no podem oblidar que el nostre mon depèn totalment de l’energia, i 
si cada any la demanda incrementa de forma progressiva, hem de preguntar-nos si estem en 
condicions de prescindir de l'energia nuclear com a generadora d'electricitat. 

Tant la visita com les activitats plantejades per als alumnes de 2n d'ESO s'orienten a 
aconseguir els següents objectius d'aprenentatge: 

− Obtenir coneixements bàsics sobre el funcionament d'una central nuclear. 
− Adonar-se de la importància d'aquest procés de generació elèctrica i de com incideix en  

la nostra vida diària. 
− Plantejar-se com afecta a nivell ecològic i realitzar una petita recerca sobre aquest 

tema. 
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  3.1.1. Continguts i competències que es treballen 
 
a) Competències bàsiques de l’etapa [16] 
 
Els objectius d'aprenentatge definits en l’apartat 2 del decret 187/2015 [15] d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària, pretenen que l'alumne treballi les següents 
competències genèriques: i continguts. 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. L’alumne haurà d'interpretar la 
informació que es proporcionarà dins de la central nuclear, tan oralment com 
digitalment. 

• Tractament de la informació i competència digital. L’alumne haurà de cercar, tractar 
i comunicar informació i transformar-la en coneixement; a més, ho haurà de fer 
mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal. Les activitats estan plantejades per 
realitzar-les en equip. Per això, l’alumne haurà de posar en pràctica valors personals, 
socials i democràtics, així com el seu control emocional i la presa de decisions. 

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. L’alumne haurà de 
comprendre i interpretar el món físic i les seves interaccions, i  posar en pràctica els 
valors de cura del medi ambient. També haurà de desenvolupar i aplicar el pensament 
cientificotècnic. 

b) Competències d’àmbit científicotecnològic 
 

A continuació, i segons el mateix decret 187/2015, s'indiquen les competències d'àmbit 
científicotecnològic que es treballen: 

• 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. 

 
c) Continguts i unitat didàctica treballada 

L’activitat esta dirigida a l’alumnat de 2n d’ESO, dins de la matèria de Tecnologia, on el bloc 
curricular que es treballa és el d’Electricitat, d’acord amb el decret 187/2015 [15] d’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació secundària. 

La unitat didàctica relacionada amb el bloc curricular d'Electricitat és la de Processos de 
generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia. Energies renovables i no 
renovables. Energia elèctrica i sostenibilitat. 

D’acord amb la classificació de continguts clau [17] en funció de les competències bàsiques de 
l'àmbit cientificotecnològic elaborades per la Direcció General d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, es treballaran els següents continguts clau: 

• 2. Model d'energia 

• 19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 

• 21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes. 

• 22. Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat 

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

• 27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals.   
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  3.1.2. Funcionament de l'activitat i programació 
 

La durada de l'activitat serà de 4 sessions, les quals dividim de la següent manera: 

Sessió 1 - Introducció - Centrals elèctriques i nuclears 

Prèviament a la visita de la central nuclear, serà necessari que es realitzi a classe una 
introducció sobre la generació d'energia elèctrica [7], així com els tipus de centrals elèctriques 
que existeixen. També s'haurà de fer referència a la definició de central nuclear [8]. És suficient 
amb 1 hora per introduir aquests conceptes, doncs es vol fomentar que els alumnes facin 
també recerca per ells mateixos. 

Com a recursos didàctics es poden utilitzar els següents: 

-https://www.youtube.com/watch?v=s22FBkCmCMM (Funcionament d'una central nuclear [9]) - 
Data d'accés 05/05/2017. 
 
-http://anav.es/content/uploads/2016/05/Memoria_ANAV_2012_castellano.pdf  

(Esquema central nuclear [10]) - Data d'accés 05/05/2017. 

 
Sessió 2- Explicació de l'activitat i lliurament d'una fitxa per grup de treball 

A la sessió 2 s’organitzaran els grups de treball, que no haurien de superar els 4 membres, de 
manera que es fomenti l'aprenentatge cooperatiu. Els grups els podrà formar el mateix docent o 
bé els mateixos alumnes segons convingui. És important mantenir els mateixos grups des de 
l'inici fins al final de l'activitat. 
 
Es proporcionarà a cada grup de treball una fitxa en format full din-A3 amb les qüestions 
corresponents (Fig .5). Utilitzarem aquest mida de full din-A3 per tal de poder dividir-lo fàcilment 
en 4 fulls din-A4 plegant-lo per la meitat, de manera que farem servir la totalitat del din-A3 per 
davant i per darrera com a fitxa de treball. 
 
Aquesta fitxa s'haurà de lliurar (1 per grup) al finalitzar l'activitat i serà el material què avaluarà 
el docent. 

Per tal que els alumnes tinguin unes pautes per treballar en grup, es facilitaran uns exemples 
de funcions a desenvolupar. Però no serà obligatori seguir aquestes pautes, ja que es deixa 
llibertat als estudiants perquè puguin organitzar-se com vulguin i així desenvolupin habilitats de 
manera natural. 

- Funció 1 - Redactor: El redactor serà la persona del grup que plasmi en paper tot el que es 
vagi dient per després passar-ho a net. 

- Funció 2 - Portaveu: Serà l'encarregat de parlar amb el professor en nom del grup, realitzar 
les preguntes durant la visita a la central, etc. 

- Funció 3 - Investigadors: 2 o més membres del grup s'encarregaran de fer recerca per 
recopilar tota la informació necessària en tot moment i així respondre correctament tot el 
qüestionari que es demana. 

A l’hora de plantejar la fitxa, s'ha volgut distribuir la feina des de diferents punts de vista: 
 

• Introducció a allò que es trobaran a la sortida: Mitjançant les activitats prèvies, els 
alumnes assimilaran els coneixements bàsics de l'energia nuclear, de manera que 
després siguin capaços de seguir el fil de la visita. 

• Activitats plantejades dins de l’exposició: Es pretén que l’alumne, de forma autònoma, 
identifiqui les parts d'una central nuclear i que investigui les mesures de seguretat de la 
instal·lació. 
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• Finalment, s’adjunten una sèrie de preguntes curtes, basades en l'experiència de la 
visita, sobre els efectes de l'energia nuclear i se’ls fa pensar sobre la necessitat de 
l'existència d'aquesta font d'energia. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIN-A3 
Fig. 5.- Esquema de la fitxa per l'alumnat 

(Material propi) 
 

Per últim, s'haurà d'avisar als alumnes de l'organització logística de la visita (horari, transport, 
material necessari, etc). 

 
Sessió 3 - Visita a la central 

 
La sessió 3 es dedica a la visita de la central, que està pensada per un nombre d'alumnes 
aproximat de 28. Es permet que els alumnes circulin amb llibertat pel recinte establert i així  
puguin descobrir per ells mateixos la informació que se'ls demana a la fitxa. 
 
Sessió 4 - Finalització de la fitxa a l'aula i resolució de dubtes 

A la sessió posterior a la visita, els alumnes tindran temps a classe per acabar de posar en 
comú totes les dades obtingudes i respondre les qüestions que faltin. Al final de la classe, es 
recolliran totes les fitxes. 
 

  3.1.3. Metodologia i recursos didàctics 
 

D’acord amb el temari de 2n d'ESO indicat anteriorment, s'ha determinat que el millor moment 
per realitzar aquesta activitat és el 1r trimestre, aproximadament a mitjans de novembre, ja que 
tenim 3 blocs diferenciats de continguts curriculars a repartir en 3 trimestres. S'adjunta 
esquema (Taula 1) de tots els continguts, que permet determinar quan es podria encabir la 
nostra unitat didàctica. 

Respecte al temari de Tecnologia de 2n d'ESO, el percentatge de temps que els alumnes 
dedicarien a aquesta activitat seria d'aproximadament el 5,5%. Aquest càlcul aproximat s'ha 
efectuat tenint en compte que es dedica un 33,3 % del temps total del curs al bloc d'Electricitat. 
D'aquest percentatge, s'han extret les hores de treball de la sortida, hores de classe i hores fora 
de l’horari escolar, fins arribar al percentatge calculat. El nombre total d'hores correspon a 8. 

 

 

 

 

 

Qüestions 
prèvies 

pàg 1 
(davantera) 

Presa de dades durant 
la visita 

 

pàg 2 i 3 (interiors) 

Activitats 
posteriors 

pàg 4 
(darrera) 
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BLOC CONTINGUTS CURRICULARS TRIMESTRE 

Electricitat 

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. 

1r 
TRIMESTRE 

Processos i 
transformacions 
tecnològiques de 
la vida quotidiana 

 
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. 

2n 
TRIMESTRE 

Llenguatges de 
programació 

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. 

3r 
TRIMESTRE 

 
Taula 1. Distribució dels blocs curriculars de 2n d'ESO. Decret 187/2015 [15] d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària - Àmbit científicotecnològic (Tecnologia) 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf 
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La metodologia del professor/a tindrà dues parts diferenciades, que seran la part virtual i la part 
presencial.  
 
Part virtual 

La part virtual consistirà en la preparació per part del docent de la sessió prèvia a la visita 
dedicada a la teoria sobre les centrals nuclears, tal i com s'ha comentat a l'apartat 3.1.2. 
S'utilitzarà bàsicament el recurs digital de la pissarra per poder projectar esquemes o vídeos. 
 
Els recursos que farà servir són: 
 

• Fitxa 
• Ordinador i projector 
• Internet 

 

Part presencial 

La part presencial correspon a la visita de la central. En aquest cas no s'utilitzaran recursos 
virtuals, doncs no és necessari. Es tracta de gaudir de la visita i aprendre in situ sobre els 
conceptes relacionats. Els alumnes només necessitaran la fitxa de grup i el seu enginy per 
respondre les qüestions. 

Funcions del professorat segons cada part 

El professor realitzarà una classe magistral d'una hora durant la primera part de la sessió prèvia 
a la visita. Es tracta d'iniciar als alumnes en el món de les centrals nuclears, sense aprofundir-hi 
excessivament. Una vegada s'hagin repartit els estudiants en grups i cada grup tingui una fitxa, 
els alumnes poden treballar de manera autònoma i la figura del professor passa a ser de suport 
i d'observador del funcionament de cada grup. 

Durant la visita a la central, el professor farà inicialment una introducció de conceptes genèrics i 
després adoptarà el paper de guia, afegint explicacions conceptuals quan ho cregui necessari. 
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  3.1.4. Material per l'alumnat 
 
El contingut de la fitxa amb les activitats es mostra a continuació. 
 
CURS ACADÈMIC  
ASSIGNATURA  
NOMS DELS ALUMNES 
DEL GRUP 

 

 
LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ 

La Central Nuclear d’Ascó  és una central nuclear de segona generació situada a la Ribera 
d’Ebre (província de Tarragona), entre les localitats d’Ascó i Flix i al marge dret del riu Ebre. La 
central dista 65 kilòmetres de Lleida i es troba a uns 110 kilòmetres de  la desembocadura de 
l’Ebre. 

És un grup de dues centrals nuclears situades dins del terme d’Ascó: Ascó I, inaugurada al 
1982, i Ascó II, inaugurada al 1985. Totes dues centrals es troben instal·lades a 1400 m del 
nucli d’Ascó, i la seva posada en funcionament va provocar en el seu moment una forta 
oposició per part d’un sector important del poble. 

ACTIVITATS PRÈVIES.  

 
1.- Realitza una recerca a la xarxa i explica breument què és una central nuclear. 

2.- Quantes centrals nuclears existeixen a Catalunya? Quants anys fa que estan en 
funcionament? 
 

3.- Quin percentatge d'energia elèctrica es crea a través de les centrals nuclears a Catalunya? 
Dibuixeu un gràfic de percentatges de les diferents fonts d'energia elèctrica a Catalunya. 

(PÀGINA 1 DE LA FITXA) 
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ACTIVITATS A REALITZAR A L’EXPOSICIÓ 

 
1.- Identifiqueu en el següent esquema (Fig.6) les diferents parts que composen la central 
nuclear. 

 

Fig. 6.- Esquema de funcionament d’una Central Nuclear [11] 
(Web: Energia Nuclear. 27 d’Agost 2014) -  

http://smartestabanell.blogspot.com.es/2014/03/fisio-nuclear.html 
 
2.- Una vegada determinades les parts que us faltaven en el gràfic anterior, descriviu les 
funcions que realitzen cada una d'elles dins del procés de generació elèctrica. 

(PÀGINA 2 DE LA FITXA) 
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3.- Investigueu els sistemes de seguretat que hi ha instal·lats dins de la central i feu-ne una 
breu descripció. 

 

4.- Què és un material radioactiu? Quines propietats té? Quins efectes pot provocar la 
radioactivitat sobre l'ésser humà? 

(PÀGINA 3 DE LA FITXA) 
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ACTIVITATS PER REALITZAR A CASA 

 

1.- Després d'haver realitzat un recull de dades, creieu que les centrals nuclears tenen un 
efecte positiu o negatiu a la nostra societat? Argumenteu la resposta. 
 

 
2.- Considereu indispensable l'existència de les centrals nuclears per a disposar d'energia 
elèctrica? Penseu que hi ha altres formes de generar energia elèctrica que poden ser més 
favorables avui dia? Quines? 
 
 

 
 
3.- Quin protocol hauríem de seguir si hi hagués un accident dins d’una central nuclear? Quines 
serien les possibles conseqüències? Citeu algun precedent d'accident durant la història i 
aporteu alguna referència bibliogràfica al respecte (ampliació). 
 
 

 
 

AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT 

QUALIFICACIÓ FINAL 
 

 

(PÀGINA 4 DE LA FITXA) 
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  3.1.5. Criteris d'avaluació de l'activitat 
 

L'avaluació de la fitxa que lliurin els alumnes la farem mitjançant la següent rúbrica (Taula 3), 
tenint en compte els criteris d'avaluació normatius triats d'acord amb el decret 187/2015 [15] 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària, que seran (Taula 2): 

 
Criteris d'avaluació 2n d'ESO 

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. 

 
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. 

 
Taula 2. Criteris d'avaluació de 2n d'ESO (Utilitzats en negreta) - Àmbit científicotecnològic (Tecnologia) 

Decret 187/2015 [15] d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf 
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CRITERIS 

 
Excel·lent (9-10) Notable (7-8) Bé (5-6) 

 
Insuficient (0-4) 

Continguts 
(30%) 

3.6.8.10 

Les respostes són 
correctes i/o ben 

raonades i la 
informació està 

ben seleccionada 

Hi ha respostes 
correctes i/o 

raonades i hi ha 
coses a millorar 

o algun error 

La meitat de les 
respostes són 

correctes o hi ha 
algun error 

La majoria de 
respostes són 

incorrectes o no hi 
ha suficient 

desenvolupament 

Referències 
consultades 

(20%) 
3 

Hi ha totes les 
referències 

externes que es 
demanen i estan 
ben relacionades 

amb el tema 

Falta 1 o 2 
referències 

externes i les 
que hi ha estan 

ben relacionades 
amb el tema 

No hi ha totes les 
referències externes 
que es demanen o 

alguna de les que hi 
ha no s'adequa al 

tema 

Falten totes les 
referències externes 
o cap de les que hi 

ha s'adequa al tema 

 
Presentació, 
coherència i 

ortografia 
(30%) 

 

La fitxa té una molt 
bona presentació, 

no presenta 
incongruències i 
no hi ha cap falta 

d'ortografia 

Hi ha alguna 
incongruència o 

falta de bona 
organització de 
la informació. Hi 
ha d’ 1 a 2 faltes 

d'ortografia 

La fitxa té una 
presentació 

acceptable i la 
informació és 

correcta però es 
podria organitzar 

millor. Hi ha de 3 a 5 
faltes d'ortografia 

La fitxa té una 
presentació molt 

millorable i la 
informació està 

desorganitzada. Hi 
ha més de 5 faltes 

d'ortografia 

Funcionament 
grupal a la 

visita 
(20%) 

Tots els estudiants 
han participat amb 

entusiasme 

La majoria dels 
estudiants han 
participat amb 

entusiasme 

Al menys la meitat 
dels estudiants ha 

participat activament 

Molt poc entusiasme 
en tot el grup / 

Només 1 persona 
ha participat 

Taula 3. Rúbrica d'avaluació de la fitxa. En negreta s'assenyalen els criteris d'avaluació als que es fa 
referència. 

S'han relacionat els ítems de continguts i referències consultades amb els criteris d'avaluació 
escollits. Com es mostra a la taula 3, principalment els criteris d'avaluació s'apliquen als ítems 
de continguts i referències consultades, ja que els altres 2 ítems corresponen a la presentació 
de la fitxa i a l'actitud dels estudiants. 

 3.1.6. Temporització i atenció a la diversitat 
 

L’activitat es realitzaria dins del primer trimestre dels curs, tenint en compte la distribució del 
bloc curricular d'Electricitat en la Taula 1 del present document. Concretament, es calcula que 
tindria lloc entre la 2a i 4a setmana de novembre. 

Els alumnes rebrien la informació per fer les activitats prèvies en l'última sessió abans de la 
visita, d’una hora de durada.  

Pel que fa a la visita, els estudiants disposarien d’una hora i mitja com a màxim per cercar la 
informació que se'ls demana. Posteriorment, disposarien d'una hora a classe per passar la fitxa 
a net i per acabar de respondre les qüestions que es plantegen com a activitat posterior a la 
visita. 

SESSIÓ 1 Introducció - Centrals elèctriques i nuclears 1 hora 
SESSIÓ 2 Explicació de l'activitat i entrega de d'una fitxa per grup de treball 1 hora 
SESSIÓ 3 Visita a la central 2 hores 
SESSIÓ 4 Finalització de la fitxa a l'aula i resolució de dubtes 1 hora 

 
Taula 4. Temporització de l'activitat. 
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Atenció a la diversitat 
 
Al ser una activitat en grup, es promou l'aprenentatge heterogeni, i per tant s'encoratja que els 
alumnes s'ajudin els uns als altres. Cadascú pot assumir la funció que vulgui dins del grup per 
tal d'aconseguir l'objectiu comú. El professor pot suggerir una funció corresponent a cada 
membre del grup en funció dels talents i punts febles de cada alumne, per tal de desenvolupar 
el màxim rendiment individual i grupal. 

Per a aquells alumnes que els interessi el tema i vulguin aprofundir-hi, s'ha previst una petita 
activitat d'ampliació en l'última qüestió de les activitats a realitzar a casa. 

Es planteja que les fitxes din-A3 romanguin exposades durant dues setmanes al passadís de 
l'institut del centre, per tal que altres alumnes puguin observar la feina feta. 

 

3.2. Visita a les mines ICL Iberia de Súria 

La funció que tenen les mines de Súria és la d’extraure sal potàssica de les roques. Una de les 
coses que els alumnes han de conèixer com a part de l’activitat és en què consisteix 
exactament aquesta matèria primera i què s’ha de fer per obtenir-la. 

La potassa o sal potàssica 

La potassa [12] és el nom que prenen aquells compostos derivats del potassi, el més conegut i 
comú dels quals es el clorur potàssic (Cl K). La paraula potassa deriva de la pràctica d’extraure 
fertilitzants de potassi ( K2CO3), a partir del carbonat de potassi. Aquesta paraula, potassa, és 
doncs el terme comú utilitzat per denominar aquells fertilitzants que s’elaboren bàsicament amb 
potassi (K). 

El potassi es un element extraordinàriament abundant en la naturalesa, atès que es tracta del 
setè element més freqüent a l’escorça de la terra (per exemple, l’aigua del mar conté 
normalment 390 mg de potassi per litre). A nivell de la terra es troben enormes dipòsits de roca 
que porten potassa, ja que l’extinció d’alguns mars que es van assecar fa milions d’anys varen 
dipositar sediments molt rics en minerals i roques de potassa, juntament amb sal comuna i sals 
magnèsiques. Aquest és el cas de la zona de les mines de Súria. 

El procés de separació de la resta de sals i altres minerals d’aquestes roques és una indústria 
que té com a objectiu l’obtenció de la potassa, base de la producció dels fertilitzants derivats 
del potassi. Aquest element –present en la llet, suc de fruites i plàtan- és, juntament amb el 
nitrogen i el fòsfor, el nutrient més important que necessita una planta per créixer i 
desenvolupar-se.  

El carbonat de potassi s'obtenia temps enrere amb la dissolució de cendres de fusta o altres 
vegetals cremats. Actualment s'obté per la reacció entre el diòxid de carboni i d’hidròxid de 
potassi obtingut per electròlisi del clorur potàssic. 

Afegirem que el mineral obtingut amb l’extracció, el clorur de potassi (Cl K), té un contingut de 
clor que també pot tenir aplicacions en la indústria química, encara que tot sovint no resulta 
rendible la seva comercialització. I és important assenyalar que el clorur de potassi tampoc no 
és recomanable per al consum humà en substitució de la sal comú Cl Na (clorur sòdic), ja que 
el potassi en dosis elevades té efectes negatius per al ronyó. 

Consideracions inicials de la visita 

El personal de l'empresa ICL Iberia (abans Iberpotash) es mostra disposat a realitzar visites 
amb estudiants d'ESO, sempre i quan es concerti la cita amb antelació i es tinguin en compte 
una sèrie de precaucions: 

• La mina és un lloc on hi ha un cert risc i per tant s'han d’adoptar unes mínimes mesures 
de precaució. Hi circulen camions i diferents tipus de maquinària pesada pel seu 
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interior, però sense il·luminació natural. Visitar la mina no és en absolut perillós, però sí 
que és important seguir les instruccions del personal per no provocar cap accident. 

• La visita té una durada total de 2 hores i el recorregut s’efectua en tot moment amb la 
guia de personal que treballa a la mina. S'utilitzen vehicles tipus 4x4, conduits pel 
personal de la mina, per realitzar tots els desplaçaments necessaris. El vehicles, 
lògicament, tenen un aforament màxim i és per això que caldrà fer grups.  

• És obligatori portar casc de seguretat i armilla reflectant durant tota l'estada a l'interior 
de la mina, així com disposar de calçat adequat per no relliscar (sola de goma o 
antilliscant). 

Totes aquestes consideracions les haurà de remarcar el docent durant la sessió anterior a la 
visita, i recordar-les durant el viatge d'anada.  

Descripció de la visita 

Quan s’arriba a la població de Súria, i en una lleugera desviació de la carretera, ja es pot veure 
l’immens complex industrial de la mina (Fig.7). La de Súria és l’única mina d’extracció de 
potassa a Espanya, i la segona en importància d l’Europa Occidental. L’empresa que l’explota, 
ICL Iberia Súria & Sallent, és filial del grup israelià ICL i va ser creada  el 1998 per compra del 
complex a l'antic INI espanyol, durant el procés de privatitzacions del govern de J.M. Aznar.        

La primera visió que tenim ofereix una imatge unificada del conjunt, amb la muntanya de sal, el 
trànsit de camions que hi operen i les naus destinades a la preparació, elaboració i tractament 
del mineral que surt de la mina. Tot amb la finalitat de canalitzar, bàsicament, la producció de la 
potassa o sal potàssica. 

Es mostra un vídeo que permet fer-se una idea de la visita a l’interior de la mina:  

https://www.youtube.com/watch?v=9htdm7_LOZY - Data d'accés al vídeo 13/05/2017 [13]. 

 

Fig.7.- Fabrica de ICL Iberia Súria & Sallent  a  Súria 
(Web: El Periódico – article de Agustí Sala del 13-08-2016) 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/icl-empieza-producir-sal-nueva-planta-suria-5293849  
 
 

A continuació es mostra un desglossament de les diferents parades que es van efectuant 
durant la visita. 

ESTACIÓ 1 Entrada i control d'accés 
ESTACIÓ 2 Tallers 
ESTACIÓ 3 Sala de control 
ESTACIÓ 4 Galeries 
ESTACIÓ 5 Zona d'extracció 
ESTACIÓ 6 Rampa de sortida 
ESTACIÓ 7 Planta de tractament 

 
Taula 5. Desglossament de la visita 
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Estació 1: Entrada i control d'accés 
 
La visita comença amb una descripció, per part del personal, de l’entorn de la mina, la seva 
situació geogràfica i la diferència fonamental que presenta respecte de la mina de Cardona,  
que a l’estar situada en un nivell del terreny inferior, es va haver de tancar perquè l’extracció 
resultava massa costosa, degut a les altes temperatures que s’havien de suportar com a 
conseqüència de la profunditat assolida. 

El primer que es veu és un curiós sistema de comprovació de si els treballadors es troben dins 
o fora de la mina. Un gran panell metàl·lic inclou unes plaquetes de metall amb el nom de cada 
miner/a. A l’entrar a les galeries cada persona ha d'agafar la que porta el seu nom, i després, a 
la sortida, tornar-la  a deixar al seu lloc corresponent. D’aquesta manera, sempre es pot saber 
quines persones es troben a l’interior. Entre miners i treballadors que efectuen altres tasques, 
actualment hi ha uns 4.000 treballadors que, directament o indirectament, estan relacionats 
amb l’extracció minera. 

Tot seguit, entrem dins d’un ascensor metàl·lic -lluny dels coneguts d’us domèstic-, que baixa 
amb força velocitat fins a l’interior de la mina a uns 600 m de profunditat. Aquí ja es poden 
veure les galeries amples i d’aspecte arrodonit (Fig.8) que, segons ens expliquen, no 
necessiten pràcticament cap tipus de suport com en altres explotacions mineres, ja que la sal 
que ho envolta tot ofereix un embolcall molt sòlid i fort que aguanta perfectament la pressió de 
la muntanya que hi ha al  damunt. 

Resulta una imatge molt estètica i curiosa l’aspecte que tenen les parets, que amb la 
il·luminació artificial de l’interior de la mina presenten una barreja de colors vermellosos. 
Aquests colors determinen els tres tipus bàsics de sals que es troben dins de la mina: sal 
sòdica, sal potàssica i sal magnèsica. 

Un vehicle tot terreny ens porta per dins de les galeries en un lleuger descens, i es pot apreciar 
de forma ostensible l’increment de temperatura per la fondària d’aquest indret, que és de quasi 
800 m. A banda i banda del túnel es pot veure en paral·lel una cinta transportadora que va 
funcionant ininterrompudament, carretejant el producte mineral que procedeix del cap de 
l’extracció. 

 

Fig.8.- Galeries de l’interior de la mina 
(Web: ICL Iberia Súria & Sallent) 

http://www.icliberia.com/page/icl-iberia-suria-sallent 
 

Més endavant trobem unes portes metàl·liques de tancament estanc, que serveixen per aïllar 
els túnels i facilitar els moviments d’aire per a la ventilació, que en tot moment resulta 
imprescindible. 
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Estació 2: Tallers 

L’accés darrera d’aquestes portes posa al descobert una sala molt gran i ample en la que 
s’acumulen peces i maquinària de tot tipus, i que es fa servir de taller i de suport per a tot el 
material mecànic i de transport a l’interior de la mina. Personal especialitzat s’ocupa de reparar, 
muntar i posar a punt tots el equips mecànics necessaris per treballar en les condicions 
adients, utilitzant els millors elements d’alta tecnologia de la indústria minera. 

Estació 3: Sala de control 

Una mica més endavant trobem el centre de control, que compta amb mitjans tècnics avançats. 
Molts ordinadors regulen el trànsit de material, grups de tècnics controlen amb pantalles 
especials el procés de perforació, i un equip directiu elabora els plans d’actuació dels 
moviments, que com és preceptiu, precisen de gran coordinació. Tot aquest personal també 
conviu, a prop d’aquest punt, en zones de vestuari, sales de menjador, assistència etc. 

Estació 4: Galeries 

Es torna al vehicle i realitzem una altra aturada en mig de les immenses galeries. Les parets de 
les galeries ens mostren perfectament el color dels 3 minerals extrets de la roca, així com el 
sistema d'il·luminació i ventilació de què disposa la mina. 

Estació 5: Zona d'extracció 

Novament al vehicle, avancem pels túnels fins arribar a la zona de perforació, també 
denominada zona de minadors. Aquest és l’espai més perillós i difícil de la mina, ja que és el 
punt on es trenca la terra per arrencar el mineral i per tant hi ha un soroll difícil de suportar, 
provocat per unes enormes màquines que tenen un aspecte similar a les tuneladores. 

Estació 6: Rampa de sortida 

El mineral es recull amb unes altres màquines, que el carreguen directament en camions. Això 
ens dona una idea de la magnitud del punt de l’explotació i de les dimensions del lloc on es 
treballa. Els camions circulen per una galeria ascendent que te 4,7 km de llarg, i que porta 
directament a la superfície mitjançant una rampa amb pendent d'entre el 12% i el 20%, i que 
arriba fins a 900 metres de profunditat (Fig.9). D’aquesta manera no s’ha d’extreure el mineral a 
través dels pous com antigament, ja que la rampa permet la sortida dels camions directament 
de la mina cap a la planta de tractament, sense transitar per dintre de la població de Súria. 

Novament amb el vehicle especial, tornem per galeries plenes de betes de color i notem una 
sensació especial per la calor i l’efecte estrany de la ventilació. Impressionats per la foscor i el 
recorregut pels túnels, tornem a l’ascensor que ens porta a l’exterior, on ens esperen noves 
explicacions sobre les característiques d’aquesta gran indústria. 

        

 
Fig.9.- Rampa de 4,7 km per extreure mineral a superfície 

(Web:Minas de Sal y de Potasa – article del 1-3-2013)  
https://minasdesuria.wordpress.com/tag/minas-de-suria/page/2/ 
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Estació 7: Planta de tractament i conflicte mediambiental 

L’última parada de la visita té lloc a l'exterior, on se situa la planta de tractament. Aquest espai 
es destina a separar les terres i roques dels 3 minerals bàsics per tal d'aprofitar la sal 
potàssica, que és l'únic que avui dia té sortida comercial. 

La mina de Súria d’ICL Iberia té una producció actual d’1 milió de tones de sal potàssica, que 
en més d’un 70% es destinen a l’exportació, i val a dir que recentment s’ha descobert que 
existeixen reserves de mineral de més de 40 km quadrats, cosa que porta a deduir que 
l’empresa té un pla de negoci que abraça bastants anys per endavant. Aquest pla té com a  
nom Proyecto Phoenix, i contempla un ambiciós projecte d’expansió del negoci, que preveu 
arribar a l’any 2020 amb increment de la producció i amb una molt important inversió de 
recursos per portar-ho a terme, com per exemple la construcció d’una nova terminal de càrrega 
al port de Barcelona, amb una capacitat de 4 milions de tones de sal i potassa. La nova 
plataforma, de 7 hectàrees, podrà acollir vaixells de fins a 60.000 tones, i també es preveu 
comptar amb una línea de ferrocarril des de la pròpia mina del Bages. 

Actualment, la proximitat de les àrees de més consum de potassa de la Unió Europea ja permet 
un elevat rendiment, gràcies al ràpid i eficaç transport per via terrestre, ferrocarril i vaixell, que 
juntament amb el fet que la planta d’elaboració estigui situada a peu de la mina, fan que 
l’explotació tingui una logística prou eficient en termes globals. 

L’any passat, l’empresa va iniciar el procés de tancament de la mina de Sallent [14] amb el 
trasllat a Súria de l’estructura d’explotació, cosa que portarà a duplicar la producció, i permetrà 
començar a reutilitzar la sal sòdica per a ús comercial a la indústria química. Aquest procés, 
que forma part del pla Phoenix, compta amb una inversió de quasi 500 milions d'euros, i tindrà 
com a resultat el manteniment dels llocs de treball i, sobretot, un compromís de restauració i 
reciclatge per eliminar la important acumulació de residus que hi ha actualment a l’abocador    
d’El Cogulló. (Fig 10). 

 

 

Fig.10.- Actual dipòsit de residus de les mines de Sallent- El Cogulló 
(Web: ICL Iberia Suria & Sallent) 

www.icliberia.com/noticia/el-cogullo-la-gestion-ambiental-de-un-deposito-salino 
 
 



Alex Guerrero Fernández 
TREBALL FINAL DE MÀSTER 

 

24 
TECNO EN DIRECTE A 2n D'ESO 

  3.2.1. Continguts i competències que es treballen 
 
a) Competències bàsiques de l’etapa [16] 
 
Els objectius d'aprenentatge definits en l’apartat 2 del decret 187/2015 [15] d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària, pretenen que l'alumne treballi les següents 
competències genèriques: i continguts. 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. L’alumne haurà d'interpretar la 
informació que es proporcionarà dins de la mina, tan oralment com digitalment. 

• Tractament de la informació i competència digital. L’alumne haurà de cercar, tractar 
i comunicar informació i transformar-la en coneixement; a més, ho haurà de fer 
mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal. Les activitats estan plantejades per 
realitzar-les en equip. Per això, l’alumne haurà de posar en pràctica valors personals, 
socials i democràtics, així com el seu control emocional i la presa de decisions. 

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. L’alumne haurà de 
comprendre i interpretar el món físic i les seves interaccions, i  posar en pràctica els 
valors de cura del medi ambient. També haurà de desenvolupar i aplicar el pensament 
cientificotècnic. 

b) Competències d’àmbit científicotecnològic 
 

A continuació, i segons el mateix decret 187/2015, s'indiquen les competències d'àmbit 
científicotecnològic que es treballen: 

• Competència 7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement 
bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a 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. 

 
c) Continguts i unitat didàctica treballada 

L’activitat està dirigida a l’alumnat de 2n d’ESO, dins de la matèria de Tecnologia. El bloc 
curricular que es treballa és el de Processos i transformacions tecnològiques de la vida 
quotidiana, d’acord amb els continguts curriculars proposats al decret 187/2015 [15] 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària. 

S'estableix una relació de diferents unitats didàctiques que es treballaran en el bloc curricular 
de Processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana, d’acord amb el decret 
187/2015 [15] d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària, que són les següents:  

• Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en productes elaborats. 
• Anàlisi d’un procés industrial proper. 
• Similituds i diferències entre processos tecnològics. 
• Accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, 

manipulació i transport. Màrqueting i promoció. 

D’acord amb la classificació de continguts clau [17] en funció de les competències bàsiques de 
l'àmbit cientificotecnològic elaborades per la Direcció General d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat,es treballaran els següents continguts clau: 

• 19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 

• 21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes. 

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

• 27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals. 
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  3.2.2. Funcionament de l'activitat i programació 
 
La durada de l'activitat serà de 3 sessions, les quals dividim de la següent manera: 

Sessió 1 - Presentació de la sortida i lliurament de dossier 

Un cop el docent tingui concertada la visita amb l'empresa ICL Iberia, planificarà, per a la 
sessió anterior, la següent sèrie d’activitats.  

Es realitzarà una presentació de la sortida i es tractaran els punts a continuació: 

• Definició del tipus de visita que es farà amb breu explicació del funcionament.  
• Lliurament d'autoritzacions. 
• Pactar hora i lloc de trobada. 
• Remarcar els requeriments de calçat i roba necessaris. Com s'ha comentat a l'apartat 

4.2, és important subratllar que el calçat sigui antilliscant (amb sola de goma). 

L'activitat es realitzarà en grups de 4 o 5 alumnes, a definir durant aquesta sessió, sempre 
depenent del nombre total d'alumnes a classe. Es podran utilitzar les pautes de l'apartat 3.1.2 
referent a les funcions a desenvolupar per cada membre del grup si el docent ho considera. 

Una vegada fets els grups, es lliurarà un dossier a cadascun on hi haurà les qüestions que es 
defineixen a l'apartat 3.2.4. El dossier constarà de dues parts diferenciades, una corresponent a 
la part prèvia a la visita i una altra corresponent a la part a realitzar durant la visita. 

El temps que resti de classe, es dedicarà a que els alumnes comencin a treballar les qüestions 
definides a la primera part del dossier, en què es pretén que entrin en situació investigant de 
manera autònoma. No és un problema si no hi ha temps perquè acabin, doncs a l’última sessió 
tindran més temps per poder respondre totes les preguntes. 

Sessió 2 - Visita a les mines 

La visita a les mines té una durada de 2 hores, tal i com s'ha explicat. Es pot aprofitar el viatge 
d'anada per recordar el modus operandi de la visita, que el docent ja haurà detallat en la sessió 
anterior, i també per recordar que els alumnes han de prendre notes sobre les explicacions que 
els donin, per tal de poder respondre correctament a les preguntes del dossier. 

Una vegada s'arribi al punt d’inici de la visita, el docent indicarà als alumnes que s'organitzin 
per grups de treball, ja que el recorregut es realitza amb vehicles 4x4 i l'aforament d'aquests no 
permet més de 4 o 5 persones. 

L'espai de la mina pot induir a sensació de claustrofòbia. No obstant això, les galeries són molt 
àmplies i, una vegada dins, la sensació és totalment la contrària. De tota manera, s'ha d'estar 
preparat per si alguna persona no vol romandre dins la mina i acompanyar-la a l'exterior. 

És important controlar que en tot moment els alumnes segueixin les normes de seguretat que 
indica el personal de la mina, referents a portar el casc de seguretat i l´’armilla reflectant, 
respectar les zones delimitades, etc, ja que es vol evitar qualsevol incident. 

Durant el viatge de tornada, el docent pot aprofitar per comentar amb els alumnes com ha anat 
la visita, si els ha agradat, si hi ha dubtes, si hi ha algun aspecte a millorar, etc. 

Sessió 3 - Kahoot i lliurament de dossier 

La sessió posterior a la visita estarà dividida en dues parts. La primera es dedicarà a que els 
alumnes realitzin per grups un qüestionari digital mitjançant el software Kahoot. Hi haurà 10 
preguntes tipus test relacionades amb els conceptes de les mines. Aquest qüestionari l'haurà 
de dissenyar el docent prèviament per poder projectar-lo a classe. Les preguntes s'indiquen a 
l'apartat 3.2.4. 

Una vegada acabat el qüestionari, s'utilitzarà el temps restant perquè els alumnes acabin de 
completar el dossier, o bé passin a net totes les notes preses durant la visita. 
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  3.2.3. Metodologia i recursos didàctics 
 

Tal i com s'ha repartit el temari de 2n d'ESO segons la Taula 1, el millor moment per realitzar la 
visita a les mines és a l'inici del 2n trimestre. 

Respecte al temari de Tecnologia de 2n d'ESO, el percentatge que els alumnes dedicarien a 
aquesta activitat seria d'aproximadament el 6%. El càlcul aproximat s'ha realitzat tenint en 
compte que es dedica un 33,3 % del temps total del curs al bloc d'Electricitat. D'aquest 
percentatge, s'han extret les hores de treball de la sortida, hores de classe i hores fora de 
l’horari escolar, fins arribar al percentatge calculat. El nombre total d'hores correspon a 6. 

La metodologia del professor/a tindrà dues parts diferenciades, que seran la preparació de 
l'activitat i la part presencial.  
 
Preparació de l'activitat 

El docent necessitarà preparar el dossier amb les qüestions prèvies a la visita i les qüestions 
durant la visita. Aquest dossier l'haurà d'imprimir i portar les còpies necessàries a la primera 
sessió programada. 
 
Per una altra banda, també necessitarà organitzar la sortida amb l'empresa ICL Iberia i la via de 
comunicació amb les famílies dels alumnes implicats (autorització de la sortida). 
 
Una vegada estigui tot preparat, el docent no transmetrà coneixements relacionats amb les 
mines, sinó que deixarà que els alumnes investiguin per ells mateixos mitjançant les preguntes 
del dossier (part prèvia a la visita). Serà necessari que els alumnes disposin d'internet al mòbil 
per poder fer recerca d'informació. D'aquesta manera, es promou l'aprenentatge cooperatiu i 
proactiu. Evidentment, el professor mostrarà disponibilitat en tot moment per ajudar a resoldre 
dubtes, fent la funció de guia. 
 
Els recursos que farà servir són: 
 

• Dossier 
• Ordinador i projector 
• Internet 

 
Part presencial 

La part presencial correspon a la visita de les mines. En aquest cas no s'utilitzaran recursos 
didàctics, doncs no és necessari. Es tracta de vigilar que els alumnes respectin les mesures de 
seguretat i donar suport quan es cregui necessari. La resta és gaudir de la visita. 

Durant el viatge de tornada, es proposa que el docent parli sobre el conflicte mediambiental 
generat per l'abocador d’El Cogulló. L'empresa ICL Iberia no entra en detall amb aquest tema, 
ja que els preocupa un possible tancament del negoci o la marxa forçada de la seu de 
l'empresa a una altra destinació. No obstant això, el conflicte està present: l’abocador  
contamina les aigües de la zona, ja que els residus de la mina es filtren a la terra quan plou.  

Així doncs, i amb la finalitat que els alumnes reflexionin sobre el tema i puguin treure una 
conclusió clara del problema, es planteja que el docent sí entri una mica més en detall i expliqui 
en què consisteix el conflicte. Algun aspecte relacionat amb això es mencionarà en el kahoot 
de la sessió 3. 

  3.2.4. Material per l'alumnat 
 
Tal i com s'ha explicat, el docent lliurarà a cada grup de treball el dossier amb unes qüestions 
corresponents a la part prèvia a la visita i a complimentar durant la sessió 1, i amb les 
qüestions corresponents a les dades a prendre durant la visita. 

A continuació, s'adjunta el format del dossier: 
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CURS ACADÈMIC  

ASSIGNATURA  

NOMS DELS ALUMNES 
DEL GRUP 

 

 

 

Fig.11.- Complex industrial de l’explotació minera de Súria 
(Web: Territori observatori de projectes i debats territorials de Catalunya 31-12-2011) 
http://territori.scot.cat/cat/notices/2011/12/dipOsit_de_gas_natural_a_sUria_2955.php 

 

LES MINES DE SÚRIA 

AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DOSSIER  

KAHOOT  

QUALIFICACIÓ FINAL 
 

 

 

 

(PÀGINA 1 DEL DOSSIER) 
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QÜESTIONS PRÈVIES A LA VISITA 

Investigueu a la xarxa i contesteu les preguntes a continuació. Podeu utilitzar el mòbil o 
l'ordinador. Molts ànims!! 

1. Quantes mines hi ha a Catalunya? 

 

 

2. De què són? On són? 

 

 

 

3. De quin tipus és la mina de Súria? 

 

 

 

 

4. Dibuixeu en un full din-A4 l'esquema del funcionament d'una mina (llapis). 

 

 

 

 

5. Informeu-vos sobre la història de les mines de sal a Catalunya i escriviu un breu resum. 

 

 

 

6. Quin material aprofitable s'extreu de la mina de Súria? Per a què serveix? 

 

 

 

 

 

 

 

(PÀGINA 2 DEL DOSSIER) 
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DADES A RECOPILAR DURANT LA VISITA 

No tots els dies tenim la oportunitat de visitar una mina. Intenteu recopilar totes les dades que 
pugueu per respondre les següents qüestions i, sobretot, gaudiu de l'experiència!! 

Anirem fent parades durant la visita on el personal de la mina ens explicarà conceptes 
relacionats. A cada parada, teniu les qüestions que corresponen a la temàtica. 

Estació 1: Entrada i control d'accés 

Com puc saber si un miner està dins o fora de la mina? 

 

 

Perquè la mina de Súria està ubicada on està i no en un altre lloc? 

 

 

Quins sistemes de seguretat personals s'han de portar obligatòriament dins la mina? 

 

 

A quina profunditat baixa l'ascensor? 

 

Estació 2: Tallers 

Quina funció principal tenen els tallers? 

 

 

Estació 3: Sala de control 

Dibuixeu un esquema de l'itinerari que fa el material des de l'extracció fins que surt a la 
superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PÀGINA 3 DEL DOSSIER) 
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Estació 4: Galeries 

Quants quilòmetres de galeries aproximats té la mina? 

 

Quines són les 3 matèries primeres que s'obtenen de la mina? Quins colors associats tenen? 

 

 

Com podem respirar dins la mina? 

 

Estació 5: Zona d'extracció  

Què es fa servir avui dia per extreure el material de la roca? Què es feia servir en el passat? 

 

 

Quantes tones aproximades de matèries primeres surten cada dia? 

 

Estació 6: Rampa de sortida 

Quin tipus de construcció es fa servir actualment per transportar el material a la superfície? 
Com es feia en el passat? 

 

 

 

Estació 7: Planta de tractament i conflicte mediambiental 

Quina funció té la planta de tractament? 

 

 

On va a parar la sal potàssica? 

 

 

Què es fa amb els residus que sobren? Quines conseqüències te pel medi ambient 
l'acumulació de residus procedents de la mina? 

 

 

 

(PÀGINA 4 DEL DOSSIER) 
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  3.2.5. Criteris d'avaluació de l'activitat 
 

Per a la present activitat es faran servir els criteris d'avaluació normatius triats segons la Taula 
2 del present document, d'acord amb el decret 187/2015 [15] d’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària. Les diferències respecte la tria de criteris de l'activitat d'Ascó són: 

• No s'utilitzen els criteris 3, 6, 8 i 10 com a l'activitat d'Ascó. 
• S'utilitzen els criteris 8, 10 i 11. 

 
L'avaluació de l'activitat es realitzarà per grup i amb 2 materials diferents: per una part 
s'utilitzarà la rúbrica de la taula 6 per avaluar el dossier lliurat i, per una altra part, es realitzarà 
un examen a la sessió 3 mitjançant la plataforma online kahoot (https://getkahoot.com/) [18]. A 
continuació es mostren els percentatges equivalents dels 2 materials a avaluar: 
 

• Dossier - 60%. 
• Kahoot - 40%. 

 
CRITERIS 

 
Excel·lent (9-10) Notable (7-8) Bé (5-6) 

 
Insuficient (0-4) 

Continguts 
(50%) 

8. 10. 11 

Les respostes són 
correctes i/o ben 

raonades i la 
informació està 

ben seleccionada 

Hi ha respostes 
correctes i/o 

raonades i hi ha 
coses a millorar 

o algun error 

La meitat de les 
respostes són 

correctes o hi ha 
algun error 

La majoria de 
respostes són 

incorrectes o no hi 
ha suficient 

desenvolupament 

 
Presentació, 
coherència i 

ortografia 
(30%) 

 

La fitxa té una molt 
bona presentació, 

no presenta 
incongruències i 
no hi ha cap falta 

d'ortografia 

Hi ha alguna 
incongruència o 

falta de bona 
organització de 
la informació. Hi 
ha d’ 1 a 2 faltes 

d'ortografia 

La fitxa té una 
presentació 

acceptable i la 
informació és 

correcta però es 
podria organitzar 

millor. Hi ha de 3 a 5 
faltes d'ortografia 

La fitxa té una 
presentació molt 

millorable i la 
informació està 

desorganitzada. Hi 
ha més de 5 faltes 

d'ortografia 

Funcionament 
grupal a la 

visita 
(20%) 

Tots els estudiants 
han participat amb 

entusiasme 

La majoria dels 
estudiants han 
participat amb 

entusiasme 

Al menys la meitat 
dels estudiants ha 

participat activament 

Molt poc entusiasme 
en tot el grup / 

Només 1 persona 
ha participat 

 
Taula 6. Rúbrica d'avaluació del dossier. En negreta s'assenyalen els criteris d'avaluació als que es fa 

referència. 

Per a poder utilitzar el software kahoot, el docent s'haurà de registrar a la plataforma per així 
crear l'examen online amb 10 preguntes tipus test. Per cada pregunta, el docent pot registrar 4 
respostes possibles i controlar el temps per respondre cadascuna (10,20,30 segons). 

Els alumnes necessitaran una tauleta o bé un mòbil del tipus smartphone per  poder entrar a la 
plataforma (https://kahoot.it/) i introduir el "GAME PIN" creat anteriorment pel docent. 

L'examen es realitzarà per grups de treball, de tal manera que els alumnes puguin ajudar-se i 
debatre quina és la resposta correcta. Així doncs, només farà falta un mòbil o tauleta per grup. 

Per poder crear el kahoot, s'adjunta el qüestionari de 10 preguntes amb el solucionari 
corresponent: 
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KAHOOT 

 
PREGUNTA 1: Quina és la definició de mina? 

A) Un forat subterrani d’on s'extreuen productes. 

B) Un espai subterrani on es remou la terra per trobar relíquies. 

C) El conjunt d'espais necessaris per explotar un jaciment geològic. 

D) Un conjunt de túnels que serveixen per a la fabricació d'un producte. 

 
PREGUNTA 2: Què són les matèries primeres? 

A) Són els materials que s'utilitzen per a qualsevol procés de fabricació d'un producte.    

B) Són els primers minerals que van existir a la terra. 

C) Són els materials que s'utilitzen per produir aliments. 

D) Són els recursos que s’obtenen de la naturalesa pel sector primari i per la mineria. 

 
PREGUNTA 3: Què és la potassa? 

A) Un compost derivat del sodi. 

B) És el nom que rep un derivat del potassi, concretament el Cl K (clorur potàssic), que en la 
indústria s’utilitza per fabricar fertilitzants. 

C) El potassi combinat amb Hidròxid de nitrogen. 

D) El potassi combinat amb el clorur de magnesi. 

 
PREGUNTA 4: Quina aplicació principal té la potassa a la nostra vida? 

A) Aliments per a les plantes   B) Nutrients farmacèutics 

C) Adob per a les plantes    D) Menjar per a  gossos 

 
PREGUNTA 5: Quins 2 elements bàsics es fan servir per extreure els minerals de la roca? 

A) Les tuneladores i la rampa de sortida B) Les turbines i la rampa de sortida 

C) Els camions i les cintes transportadores D) El pic i la pala 

 
PREGUNTA 6: Quants treballadors aproximats té la mina de Súria? 

A) 3.200     B) 2.000 

C) 4.000     D) 400 
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PREGUNTA 7: Com es controla l'accés dels treballadors a la mina de Súria? 

A) Amb unes plaques personals de metall. Si el treballador està dins la mina, la placa no hi és; 
si el treballador està fora de la mina, deixa la placa penjada. 

B) Amb unes plaques personals de metall. Si el treballador està dins la mina, la placa està 
penjada; si el treballador està fora de la mina, la placa no hi és. 

C) Amb un sistema de control digital amb targeta personal. 

D) Un vigilant apunta l'entrada i sortida dels treballadors en un quadrant. 

 

PREGUNTA 8: La mina de Súria s'ubica on està perquè... 

A) És la zona que té més profunditat subterrània de Catalunya. 

B) 40 milions d'anys enrere, la zona estava inundada pel mar i, al assecar-se, es van formar els 
sediments salins. 

C) Històricament, les aigües de la zona tenen grans quantitats de sal potàssica. 

D) Es pot excavar sense danyar el medi ambient. 

 

PREGUNTA 9: Quins 2 materials es descarten com a residus a la planta de tractament? 

A) Sal sòdica i sal suprema   B) Sal potàssica i sal sòdica 

C) Sal potàssica i sal magnèsica  D) Sal magnèsica i sal sòdica 

 

PREGUNTA 10: Com creieu que es podria solucionar el conflicte d'acumulació de residus 
procedents de la mina? 

A) Llançar totes les runes al mar  B) Reutilitzar els residus per a altres indústries 

C) Reomplir les galeries que queden buides D) Seguir acumulant 
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  3.2.6. Temporització i atenció a la diversitat 
 

Temporització 

Durant el segon trimestre del curs, es calcula que l'activitat es realitzaria entre la 2a i 4a 
setmana de Gener, tenint en compte la distribució del bloc curricular de “Processos i 
transformacions tecnològiques de la vida quotidiana” en la Taula 1 del present document. 

Es planifica la temporització de totes les fases de l'activitat explicades a l'apartat 3.2.2 segons 
la taula següent: 

SESSIÓ 1 
Presentació de la sortida 10 minuts 

Organització dels grups de treball i entrega de dossier 10 minuts 
Realització de la part prèvia del dossier 40 minuts 

SESSIÓ 2 Visita a les mines 2 hores 

SESSIÓ 3 Kahoot 15 minuts 
Finalització del dossier 45 minuts 

 
Taula 7. Temporització de l'activitat de les mines. 

 
Atenció a la diversitat 

Es tracta d'una activitat en grup de principi a final, en què no hi ha avaluació individual sinó 
grupal. Es promou l'aprenentatge heterogeni, i per tant s'encoratja que els alumnes s'ajudin els 
uns als altres.  

Cadascú pot assumir la funció que vulgui dins del grup per tal d'aconseguir l'objectiu comú. El 
professor pot suggerir una funció corresponent a cada membre del grup en funció dels talents i 
punts febles de cada alumne, per tal de desenvolupar el màxim rendiment individual i grupal. 

El professor preveurà un petit exercici d'ampliació per els alumnes que vulguin millorar la nota 
del trimestre, que també pot servir també de reforç per aquells grups que hagin tingut uns 
resultats més fluixos en el kahoot i dossier entregat. Aquest exercici es proposarà a la sessió 3, 
al final de tot, i es deixarà que els alumnes triïn lliurement si fer-lo o no. 
 
Activitat d'ampliació/reforç  
 
Investiga sobre el conflicte ambiental que envolta els residus acumulats als voltants de 
l'explotació minera de Súria i respon les següents qüestions. 
 
Quins són els 2 minerals que s'acumulen com a residus? Perquè no es poden aprofitar? 
 
Sabries donar una solució real i pràctica per solucionar el problema? Argumenta la resposta 
posant algun exemple. 
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4. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS FINALS 
 

A l’inici d’aquest treball es plantejava la conveniència d’organitzar, dins de l’assignatura de 
Tecnologia de 2n curs de Secundària, sortides a l’exterior perquè els alumnes tinguessin la 
possibilitat de veure alguna aplicació pràctica dels continguts indicats en el currículum i 
s’apropessin més a la realitat. A partir d’aquesta premissa, el treball realitzat ha consistit en 
dissenyar, amb el màxim detall possible, dues activitats que tinguessin com a eix central la 
visita a dues instal·lacions industrials d’interès pedagògic, d’acord amb una sèrie 
d’objectius descrits a l’inici d’aquest document. Per una altra banda, també es valorarà si 
amb les activitats dissenyades és suficient per assolir els continguts normatius o si es 
necessita alguna classe extra. 

Així doncs, és el moment de treure conclusions i veure si s’han pogut complir els objectius 
marcats. 

Objectiu 1 
 
El primer objectiu era transmetre continguts i competències curriculars de 2n d'ESO a 
través de l'experiència real mitjançant dues sortides. Un objectiu que pensem que s’ha 
complert, ja que les activitats proposades estan ben alineades amb els continguts 
curriculars i competències establerts en els textos normatius de referència. 
 
S’han escollit precisament dues visites, la de la central nuclear d’Ascó i la de les mines de 
Súria, que permeten obtenir una visió molt àmplia de processos industrials de gran 
importància, i que utilitzen tecnologies molt complexes i avançades. No resulten visites molt 
comunes per part dels instituts, doncs s'aconsegueix innovar en aquest aspecte. Al mateix 
temps, les activitats que s’han preparat al voltant de les visites permeten treballar un ampli 
ventall de les competències de l’etapa de 2n d’ESO. 
 
Objectiu 2 
 
El segon objectiu era crear el material i una breu guia d'activitats per a cada sortida, de 
manera que es cobrissin diverses unitats didàctiques de l’assignatura de Tecnologia. 
D’acord amb aquest propòsit, doncs, les activitats al voltant de les visites s’han dissenyat 
per poder tractar íntegrament aquestes unitats didàctiques, sense que calgui cap classe 
complementària.  
 
En el cas de la central nuclear d’Ascó, els continguts didàctics, pertanyents al bloc 
d’Electricitat” (apartats 3.1.1. i 3.2.1), es treballen al llarg de les 4 parts que té l’activitat: 
 

• En la sessió prèvia a la visita, el professor explica la generació de l’energia 
elèctrica, els tipus de centrals elèctriques i introdueix el tema de les centrals 
nuclears. 

 
• En la recerca prèvia, els alumnes busquen informació sobre les centrals nuclears: 

quantes n’hi ha a Catalunya, des de quan funcionen i quin percentatge representa 
l’energia elèctrica procedent de centrals nuclears. 

 
• Durant la visita, els alumnes han de treballar sobre les parts que té una central, el 

seu funcionament, els sistemes de seguretat i les propietats i perills del material 
radioactiu. 

 
• En el treball posterior a la visita s’ha de reflexionar sobre el paper de les centrals 

nuclears, fins a quin punt són indispensables, si són preferibles altres formes 
d’energia, i, com a ampliació optativa, els alumnes han de buscar informació sobre 
protocols d’accident i antecedents d’algun accident en centrals nuclears. 
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En el cas de la mina de Súria, els continguts didàctics pertanyen al bloc de “Processos i 
transformacions tecnològiques de la vida quotidiana” (apartats 3.1.1. i 3.2.1.), i es treballen 
en les 3 parts de l’activitat: 
 

• En la recerca prèvia a la visita, els alumnes busquen informació sobre quantes 
mines hi ha a Catalunya, de què són i on estan ubicades, de quin tipus és la de 
Súria, quin esquema de funcionament té una mina i la història de les mines de sal a 
Catalunya. 

 
• Durant la visita han de fer una recollida de dades bastant exhaustiva, ja que reben 

molta informació al llarg del recorregut guiat. Els alumnes veuen en detall les 
característiques de la mina, els sistemes de seguretat i control, com s’extreu 
actualment el material i com es feia abans, quines són les matèries primeres que 
s’obtenen i on van a parar els residus. 

 
• En la sessió posterior a la visita, els alumnes realitzen, a través d’una plataforma 

online, un petit examen sobre el conjunt dels continguts treballats, i com a activitat 
d’ampliació optativa han de respondre unes qüestions sobre el problema de 
l’acumulació de residus.  

 
A més de l’adquisició de coneixements, i com ja hem dit, els alumnes tenen l’oportunitat de 
treballar també diferents habilitats: investigant de forma autònoma, organitzant-se en grups 
i repartint rols entre ells, practicant l’aprenentatge cooperatiu, o utilitzant les tecnologies de 
la informació i la comunicació per fer recerques per internet o realitzar un examen online.  

Objectiu 3 

El tercer i últim objectiu era el d’oferir un plantejament pràctic de l'aprenentatge de la 
tecnologia, donant l'oportunitat a l'alumne d'acostar-se més a la realitat. Un objectiu que 
s’ha cobert amb escreix, creiem, tenint en compte els arguments ja aportats. 

Afegirem que s’ha posat la màxima cura perquè les activitats s’adeqüessin al nivell de 2n 
d’ESO, tant amb el disseny dels materials com en l’elecció i formulació de les preguntes. 
Així mateix, s’ha procurat programar les activitats fins a l’últim detall, sense deixar res a 
l’atzar que pogués restar-ne eficàcia. 

Diferències respecte la proposta inicial 

Inicialment es plantejava englobar els 3 blocs curriculars, corresponents a 2n d'ESO, en 3 
sortides. Com es pot comprovar en el treball, quedaria pendent realitzar una tercera 
activitat relacionada amb el bloc curricular de "Llenguatges de programació". El motiu de no 
realitzar cap sortida relacionada amb aquest bloc és que resultava molt complex trobar 
alguna sortida relacionada, doncs es va decidir centrar l'atenció en els 2 blocs curriculars 
d'Electricitat i Processos Industrials. 

Un altre aspecte a comentar és el de la confecció d'una APP. Es va plantejar utilitzar un 
format d'APP per substituir la documentació a omplir durant la sortida per part de l'alumnat. 
El problema que va sorgir és que, en el cas de les mines, no hi ha cobertura sota terra, i en 
el cas de la central nuclear, el format APP no s'adaptava de manera productiva a la 
dinàmica de la sortida. 

Similituds i diferències entre visites 

En la tria de les activitats s’ha tingut en compte que els alumnes puguin gaudir mentre 
aprenen. Així, a la central nuclear d’Ascó tenen la possibilitat d’interactuar i fer moure 
elements motrius per accionar un petit generador, i a la mina de Súria, una visita que en 
ella mateixa representa tota una aventura, baixen fins a una profunditat important i recorren 
les galeries en 4x4.  
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La visita d'Ascó no permet un contacte directe amb la central nuclear, ja que no està 
permès. No obstant sí ofereix la possibilitat d'entendre el funcionament, amb l'ajuda de 
personal qualificat. A diferència d'Ascó, les mines de Súria sí ofereixen una experiència 
complerta i divertida per l'interior, donant l'oportunitat a l'alumnat de guardar un record 
positiu i educatiu. 

També s’ha buscat despertar-los la curiositat per investigar i moure’ls a trobar solucions als 
problemes observats. Aquests són uns estímuls especialment adequats, segons els 
experts, per despertar vocacions científicotècniques. 

I finalment hi ha el rol del professor, que després que hagi preparat minuciosament les 
activitats, passa a ser de suport i d’observador del bon funcionament del grup en les dues 
activitats. Un rol que d’acord amb els postulats de l’anomenada innovació educativa, hauria 
de ser cada cop més habitual, no només en les sortides a l’exterior sinó també en altres 
activitats dins de l’aula. 
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