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8. Annexes 
1ª	ENTREVISTA.	DOCENT	QUE	HA	FET	SERVIR	EL	TALL	LÀSER	

FABRICACIÓ	DIGITAL	

Quina experiència té amb la fabricació digital? 
Realització d’activitats amb els meus alumnes.  
 
Com a docent ha fet servir alguna eina de fabricació digital en activitats per a l’alumnat? 
Quines eines: impressora 3D, fresadora amb control numèric, tall Làser, plotter de tall, tall de 
vinil? 
Tall Làser i impressora 3D 
 
Quants cops? 
Tall Làser: 3 cops 
Impressora 3D: 1 cop 
 

TALL	LÀSER	

Ha fet servir l’eina de fabricació digital Tall Làser en activitat amb els/les seus/es alumnes?  
Si 
 
Quants cops? 
3 cops 
 
A quin nivell pertanyia l’alumnat? 
4t ESO 
 
Quin projecte van realitzar? 
Programa èxit amb un projecte d´innovació educativa i dins d´aquesta innovació en el 
projecte APS (aprenentatge i servei): “Retolem el centre” 
 
Quins materials? Qui els va pagar: l’alumnat, el centre educatiu, eren materials reciclats, etc? 
Plaques de fusta contraplacada i plaques de metacrilat. El pagament a costa del centre 
(Institut XXV Olimpiada) 
 
On van dur a terme el tall làser (FabLab, Ateneu de fabricació, altres, etc.)? 
Dos primers cops a l´Ateneu de fabricació de Les Corts, tercer cop a l´Ateneu de fabricació 
de Ciutat Meridiana 
 
Quantes sessions va durar en total l’activitat o projecte? 
Presencials a l´Ateneu tres. A l´institut 15 sessions 
 

FORMACIÓ	DEL	DOCENT	SOBRE	LA	TÈCNICA	DEL	TALL	LÀSER		

Quina va ser la motivació que va portar al docent a organitzar una activitat amb Tall Làser? 
Conèixer tècniques actuals de fabricació.   
 
El docent havia rebut alguna formació prèvia abans de l’inici de preparació de l’activitat amb 
Tall Làser? O era el primer cop que tenia contacte amb la tècnica del tall làser? 
Era la primera vegada, però pas previ a les sessions amb alumnat, va ser obligatori fer tres 
sessions de formació del professorat al mateix ateneu de fabricació. 
 
En cas que sí, on havia rebut la formació (l’Ateneu de fabricació, FabLab, Revista Maker, 
pàgines web, ciberarium, etc.)? 
L´Ateneu de fabricació. 
 



El docent coneixia les possibilitats d’aquesta eina: tall, marcatge i gravat? i els diferents 
materials que es poden fer servir? 
Coneixia part de les possibilitats, no totes  
 
El docent coneixia l’abast de la tècnica del tall làser (precisió, 3D per apilament de capes 
matrius de plegatge, encaix, etc.)? 
No. 
 
Com a docent quant temps considera que es requereix per assolir uns coneixements mínims 
en l'ús del tall làser i per poder proposar la realització d'algun projecte a l'alumnat? 
3 sessions de dues hores. 
 

RECURS	DIDÀCIC	

Considera el Tall Làser un recurs didàctic útil? Per què? 
Si. Perquè mostra clarament una aplicació practica de les competències TIC, matemàtica, 
conviure i habitar el mon,...  
 
El recomanaria a altres docents?  
Si 
 
Considera que l’activitat amb Tall Làser es apropiada per a l’alumnat de 2n d’ESO? Per què? 
No. Crec que s´ha d´aplicar a nivells una mica mes alts. Per a que l´alumne pugi fer el propi 
disseny mitjançant coordenades.  
 
Quin considera que és el major inconvenient per a dur a terme activitats amb tall làser? 
(accés a les màquines de tall làser, la coordinació amb Ateneu de fabricació o FabLabs, la 
manca de formació sobre la tècnica, el temps necessari, el cost dels materials, etc? 
L´accés a les màquines. 
 
Quines són les dificultats en general detectades durant el desenvolupament de l’activitat? 
La compatibilitat dels formats dels arxius dels dissenys. Ja que no tots els programaris lliures 
disposen de tots els formats de arxius. 
 
Quines són les fases fàcils en general detectades durant el desenvolupament de l’activitat? 
El tall de la màquina.  
 

L’ALUMNAT		

L’alumnat va mostrar interès durant el desenvolupament de l’activitat? Es va sentir orgullós 
del resultat? 
Si. 
 
Què és el que més el va motivar? La experiència, el procés o el resultat, el sortir del centre, 
treballar en equips, l’aprenentatge actiu, etc.? 
Que el producte final (rètols principalment), quedés i formés part del propi centre. 
 
Quins procediments van resultar més difícils d’assolir per l’alumnat? 
La fase de disseny. 
 
Quins procediments van resultar més fàcils d’assolir per l’alumnat? 
L’ús de la màquina de tall.  
 

INFRAESTRUCTURES	

El seu centre disposa de màquines de tall làser? 
No 
 



Què li semblaria la possibilitat de comprar una màquina estàndard (sobre uns 8.000€) o una 
sobre taula (sobre 500-600€)? 
No és viable econòmicament 
 
El docent com va arribar a conèixer l’existència dels Ateneus o FabLabs? 
A través del programa EXIT II del consorci d´ensenyament. 
 
Va ser senzill coordinar la disponibilitat horària per la realització de l’activitat amb l’Ateneu de 
Fabricació o FabLab? 
Si 
 
El docent va realitzar una reunió prèvia amb l’Ateneu o el FabLab abans de la visita amb 
l’alumnat? 
Si, a més de tres sessions presencials de formació 
 

L’ACTIVITAT	

Qui va proposat la tipologia de l’activitat o projecte? El docent, l’Ateneu, FabLab altres? 
El docent 
 
Quina tipologia d’activitat o de projecte es va executar: segons les necessitats del centre, 
transversals amb altres matèries, component social i/o ecològic, per encàrrec? 
Transversals, ja que l´alumnat treballava per àmbits.  
 
Tots els grups realitzaven la mateixa activitat o cada grup va realitzar una activitat diferent o 
un material diferent? 
Tots els grups realitzaven la mateixa activitat, i s´escollia la millor solució entre tots 
 
L’activitat escollida pel docent requeria un disseny per part de l’alumnat o s’ha fet servir un 
disseny de l’Ateneu o FabLab o disponible en internet open-source? 
Requeria un disseny per part de l’alumnat 
 
L'alumnat va preparar la col·locació de les peces per al correcte tall? 
Si, baix la supervisió dels tècnics de l´ateneu 
 
Quin programari van fer servir l’alumnat: Sketch-up, 123d make, Illustrator, Rhinoceros, 
autodesk fusion 360? 
Sketch-up 
 

METODOLOGIA	

En el desenvolupament de l’activitat o projecte es va fer servir una metodologia concreta? 
Aprenentatge basat en projectes, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge servei, design 
thinking, altres, cap? 
Aprenentatge servei, mètode de projectes i treball cooperatiu. 
 
L’alumnat va realitzar l’activitat en grups? Quants alumnes componien els grups? 
Cada grup constava de 4 alumnes  
 
 Amb quin criteri es fan formar els grups de treball? Grups heterogenis, grups d’amics, a 
l’atzar?  
Heterogenis 
 

RESULTATS	D’APRENENTAGTE		

Considera que l’alumnat va assolir la tècnica del tall làser? 
Si 
 



Considera que l’alumnat va assolir les diferències entre fabricació artesanal, industrial i 
digital, com també en els avantatges i desavantatges que té cadascuna? 
Si  
 
Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat es capaç de definir en que consisteix el 
control numèric per ordinador? 
No 
 
Considera que l’activitat va servir per a aprofundir en el coneixement dels materials i les 
seves propietats que s’estudia en 1r d’ESO? 
Si 
 
Considera que l’alumnat va assolir els conceptes: làser, potència, velocitat, distància focal? 
Si 
 
Considera que l’activitat va despertar la curiositat en l’alumnat sobre les eines de fabricació 
digital en general?  
 Si 
 

COMENTARIS	GENERALS	

Què s’hauria de millorar per fomentar el tall làser com recurs didàctic? 
Facilitar l’accés a la maquinaria. 
 
Experiències rellevants que consideres que van funcionar bé.   
El que el producte final sigui present i útil al centre.  
 
Experiències rellevants que consideres que no van funcionar bé.   
El personal que supervisa i controla les instal·lacions ha de ser conscient de la realitat de 
l´alumnat (adolescents) 
 

 
 
Què sap del moviment Maker que va sorgir del Massachusetts Institute of Technology? 
Si. 
 
Què opina d’aquest moviment? 
Considero molt positiu al compartir els seus dissenys. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2ª	ENTREVISTA.	DOCENT	QUE	HA	FET	SERVIR	EL	TALL	LÀSER	

FABRICACIÓ	DIGITAL	

Quina experiència té amb la fabricació digital? 
Principalment través de la docència però també a nivell professional molt puntualment. 
 
Com a docent ha fet servir alguna eina de fabricació digital en activitats per a l’alumnat? 
Quines eines: impressora 3D, fresadora amb control numèric, tall Làser, plotter de tall, tall de 
vinil? 
Hem utilitzat la talladora Làser, la fresadora amb control numèric i la impressora 3D. 
 
Quants cops? 
Les dues primeres durant dos cursos acadèmics i la impressora 3D durant un sol curs 
acadèmic dins les matèries de tecnologia i matemàtiques. 
 

TALL	LÀSER	

Ha fet servir l’eina de fabricació digital Tall Làser en activitat amb els/les seus/es alumnes?  
Sí 
 
Quants cops? 
Durant dos cursos acadèmics dins un projecte d’una durada d’un trimestre. La talladora làser 
s’utilitzava dos cops dins el procés. 
 
A quin nivell pertanyia l’alumnat? 
3r d’ESO 
 
Quin projecte van realitzar? La pot descriure? 
Disseny i fabricació digital d’un tamboret (el tall làser s’utilitzava en el prototipat) i disseny i 
fabricació digital d’un umbracle (en aquest cas era la maqueta de la proposta). 
 
Quins materials? Qui els va pagar: l’alumnat, el centre educatiu, eren materials reciclats, etc? 
Vàrem utiltizar DM reciclat. En tot cas el cost no el va assumir ni l’alumnat ni el centre 
educatiu. 
 
On van dur a terme el tall làser (FabLab, Ateneu de fabricació, altres, etc.)? 
Ateneu de Fabricació Digital de Ciutat Meridiana 
 
Quantes sessions va durar en total l’activitat o projecte? 
20 sessions (màxim) 
 

FORMACIÓ	DEL	DOCENT	SOBRE	LA	TÈCNICA	DEL	TALL	LÀSER		

Quina va ser la motivació que va portar al docent a organitzar una activitat amb Tall Làser? 
Perquè l’alumnat pogués comprovar perquè és tant important la precisió en el disseny i que 
pogués viure de primera mà un procés de disseny, prototipat per posteriorment fer la 
fabricació a escala real amb la fresadora de control numèric. 
 
El docent havia rebut alguna formació prèvia abans de l’inici de preparació de l’activitat amb 
Tall Làser? O era el primer cop que tenia contacte amb la tècnica del tall làser? 
Havia tingut contacte amb la talladora làser durant la carrera i en la vida professional fora de 
la docència. Un cop realitzats aquests projectes vaig realitzar una formació de capacitació 
per utilitzar autònomament una màquina de tall làser. 
 
En cas que sí, on havia rebut la formació (l’Ateneu de fabricació, FabLab, Revista Maker, 
pàgines web, ciberarium, etc.)? 
Ateneu de Fabricació Digital 



 
El docent coneixia les possibilitats d’aquesta eina: tall, marcatge i gravat? i els diferents 
materials que es poden fer servir? 
Sí. 
 
El docent coneixia l’abast de la tècnica del tall làser (precisió, 3D per apilament de capes 
matrius de plegatge, encaix, etc.)? 
Sí 
 
Com a docent quant temps considera que es requereix per assolir uns coneixements mínims 
en l'ús del tall làser i per poder proposar la realització d'algun projecte a l'alumnat? 
Depen del background de cada docent. Si és complert, amb una formació de 5-6 hores n’hi 
ha prou. 
 

RECURS	DIDÀCIC	

Considera el Tall Làser un recurs didàctic útil? Per què? 
Sí, perquè es posa l’èmfasi en el fer i en la materialització dels aprenentatges en un producte 
final que ha d’estar perfectament definit. 
 
El recomanaria a altres docents?  
Sí 
 
Considera que l’activitat amb Tall Làser es apropiada per a l’alumnat de 2n d’ESO? Per què? 
Sí, perquè ja tenen suficients coneixements en geometria, escales i unitats de mesura, i és 
una bona manera de posar-los en pràctica i integrar-los. 
 
Quin considera que és el major inconvenient per a dur a terme activitats amb tall làser? 
(accés a les màquines de tall làser, la coordinació amb Ateneu de fabricació o FabLabs, la 
manca de formació sobre la tècnica, el temps necessari, el cost dels materials, etc? 
Actualment penso que el problema principal és la coordinació amb els Ateneus quant a 
disponibilitat de màquines per a que s’hi pugui treballar d’acord amb els tempos del projecte. 
 
Quines són les dificultats en general detectades durant el desenvolupament de l’activitat? 
Idealment seria interessant que l’alumnat pogués tallar a làser les peces que ha dissenyat 
sense correcció prèvia, ja que d’aquesta manera es podrien adonar realment de la 
importància de la precisió. Malauradament això implicaria un augment del cost de l’activitat, 
però seria molt interessant. 
 
Quines són les fases fàcils en general detectades durant el desenvolupament de l’activitat? 
“Fer realitat les teves idees”, “si vols pots”... 
 

L’ALUMNAT		

L’alumnat va mostrar interès durant el desenvolupament de l’activitat? Es va sentir orgullós 
del resultat? 
Sí. Sí. 
 
Què és el que més el va motivar? La experiència, el procés o el resultat, el sortir del centre, 
treballar en equips, l’aprenentatge actiu, etc.? 
L’experiència i el resultat, que supera en escreix les seves primeres expectatives. 
 
Quins procediments van resultar més difícils d’assolir per l’alumnat? 
El procés de disseny de les peces 
 
Quins procediments van resultar més fàcils d’assolir per l’alumnat? 
La preparació de l’arxiu per al tall i el muntatge del producte final. 
 



INFRAESTRUCTURES	

El seu centre disposa de màquines de tall làser? 
No. 
 
Què li semblaria la possibilitat de comprar una màquina estàndard (sobre uns 8.000€) o una 
sobre taula (sobre 500-600€)? 
M’encantaria. 
 
El docent com va arribar a conèixer l’existència dels Ateneus o FabLabs? 
A través del meu cap de departament que estava realitzant una formació el 2013. 
 
Va ser senzill coordinar la disponibilitat horària per la realització de l’activitat amb l’Ateneu de 
Fabricació o FabLab? 
Quan no era tant conegut sí, però després va començar a ser més difícil. 
 
El docent va realitzar una reunió prèvia amb l’Ateneu o el FabLab abans de la visita amb 
l’alumnat? 
Sí 
 

L’ACTIVITAT	

Qui va proposat la tipologia de l’activitat o projecte? El docent, l’Ateneu, FabLab altres? 
L’equip de docents 
 
Quina tipologia d’activitat o de projecte es va executar: segons les necessitats del centre, 
transversals amb altres matèries, component social i/o ecològic, per encàrrec? 
Una primera activitat va ser transversal amb educació visual i plàstica i matemàtiques 
(disseny d’un tamboret), i a la segona activitat duta a terme s’hi va afegir un projecte de 
centre, d’utilitzar un solar buit adjacent a l’Institut per fer-hi classes a l’aire lliure (vam 
dissenyar un umbracle). 
 
Tots els grups realitzaven la mateixa activitat o cada grup va realitzar una activitat diferent o 
un material diferent? 
Tots els grups feien la mateixa activitat però amb projecte propi. 
 
L’activitat escollida pel docent requeria un disseny per part de l’alumnat o s’ha fet servir un 
disseny de l’Ateneu o FabLab o disponible en internet open-source? 
Disseny per part de l’alumnat 
 
L'alumnat va preparar la col·locació de les peces per al correcte tall? 
Sí. 
 
Quin programari van fer servir l’alumnat: Sketch-up, 123d make, Illustrator, Rhinoceros, 
autodesk fusion 360? 
LibreCAD i Rhinoceros. 
 

METODOLOGIA	

En el desenvolupament de l’activitat o projecte es va fer servir una metodologia concreta? 
Aprenentatge basat en projectes, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge servei, design 
thinking, altres, cap? 
Aprenentatge basat en projectes i aprenentatge servei. 
 
L’alumnat va realitzar l’activitat en grups? Quants alumnes componien els grups? 
En parelles i posteriorment grups de quatre. 
 
 Amb quin criteri es fan formar els grups de treball? Grups heterogenis, grups d’amics, a 
l’atzar?  



Heterogenis 
 

RESULTATS	D’APRENENTAGTE		

Considera que l’alumnat va assolir la tècnica del tall làser? 
Bastant 
 
Considera que l’alumnat va assolir les diferències entre fabricació artesanal, industrial i 
digital, com també en els avantatges i desavantatges que té cadascuna? 
Bastant 
 
Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat es capaç de definir en que consisteix el 
control numèric per ordinador? 
Bastant 
 
Considera que l’activitat va servir per a aprofundir en el coneixement dels materials i les 
seves propietats que s’estudia en 1r d’ESO? 
Mitjanament perquè només vàrem utilitzar dos materials. 
 
Considera que l’alumnat va assolir els conceptes: làser, potència, velocitat, distància focal? 
No 
 
Considera que l’activitat va despertar la curiositat en l’alumnat sobre les eines de fabricació 
digital en general?  
 Sí 
 

COMENTARIS	GENERALS	

Què s’hauria de millorar per fomentar el tall làser com recurs didàctic? 
Més formació en disseny assistit per ordinador al professorat i que el cost de les màquines 
de tall fos menor. 
 
Experiències rellevants que consideres que van funcionar bé.   
 El disseny d’un tamboret va funcionar molt bé perquè el vam poder construir a escala real. 
 
Experiències rellevants que consideres que no van funcionar bé.   
El disseny d’un umbracle no va funcionar tant bé perquè es va quedar en un prototip i no vam 
poder treballar l’escala real. 
 

 
 
 

Què sap del moviment Maker que va sorgir del Massachusetts Institute of Technology? 
Que és un moviment basat en el treball obert i cooperatiu 
 
Què opina d’aquest moviment? 
És la llavor per al canvi que necessitem a les societats piramidals controlades pels mass-
media. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



3ª	ENTREVISTA.	DOCENT	QUE	HA	FET	SERVIR	EL	TALL	LÀSER	

FABRICACIÓ	DIGITAL	

Quina experiència té amb la fabricació digital? 
Vaig participar en un taller – curs de fabricació digital i vaig aplicar els coneixements en un 
grup de 4t 
 
Com a docent ha fet servir alguna eina de fabricació digital en activitats per a l’alumnat? 
Quines eines: impressora 3D, fresadora amb control numèric, tall Làser, plotter de tall, tall de 
vinil? 
Impressió de 3D, tall làser fusta i tall làser vinil 
 
Quants cops? 
1 curs 
 

TALL	LÀSER	

Ha fet servir l’eina de fabricació digital Tall Làser en activitat amb els/les seus/es alumnes?  
Sí 
 
Quants cops? 
1 cop 
 
A quin nivell pertanyia l’alumnat? 
4t 
 
Quin projecte van realitzar? La pot descriure? 
Retolació de les classes de l’institut en vinil 
Fabricació de clauers en fusta 
 
Quins materials? Qui els va pagar: l’alumnat, el centre educatiu, eren materials reciclats, etc? 
Els materials de vinil i fusta els va pagar l’institut 
 
On van dur a terme el tall làser (FabLab, Ateneu de fabricació, altres, etc.)? 
Ateneu de fabricació 
 
Quantes sessions va durar en total l’activitat o projecte? 
Unes 10 classes entre aula (disseny de les peces en ordinador 7 sessions) i ateneu de 
fabricació (3 sessions) 
 

FORMACIÓ	DEL	DOCENT	SOBRE	LA	TÈCNICA	DEL	TALL	LÀSER		

Quina va ser la motivació que va portar al docent a organitzar una activitat amb Tall Làser? 
Fer una pràctica amb alumnes amb un objectiu social 
 
El docent havia rebut alguna formació prèvia abans de l’inici de preparació de l’activitat amb 
Tall Làser? O era el primer cop que tenia contacte amb la tècnica del tall làser? 
Un curs de 20 hores 
 
En cas que sí, on havia rebut la formació (l’Ateneu de fabricació, FabLab, Revista Maker, 
pàgines web, ciberarium, etc.)? 
Ateneu de fabricació 
 
El docent coneixia les possibilitats d’aquesta eina: tall, marcatge i gravat? i els diferents 
materials que es poden fer servir? 
Sí 
 



El docent coneixia l’abast de la tècnica del tall làser (precisió, 3D per apilament de capes 
matrius de plegatge, encaix, etc.)? 
Sí, però no en profunditat 
 
Com a docent quant temps considera que es requereix per assolir uns coneixements mínims 
en l'ús del tall làser i per poder proposar la realització d'algun projecte a l'alumnat? 
Mínim 20 hores 
 

RECURS	DIDÀCIC	

Considera el Tall Làser un recurs didàctic útil? Per què? 
Sí, perquè afavoreix la fabricació de peces que poden prèviament haver dissenyat i pensat, i 
permet canviar i millorar un possible prototipus fàcilment  
 
El recomanaria a altres docents?  
Sí, a tots els docents de tecnologia. 
 
Considera que l’activitat amb Tall Làser es apropiada per a l’alumnat de 2n d’ESO? Per què? 
No ho se. El grup de 4t ho va aprofitar. En un grup de 3r, hauria estat bé també. En 2n potser 
és una mica prompte.  
 
Quin considera que és el major inconvenient per a dur a terme activitats amb tall làser? 
(accés a les màquines de tall làser, la coordinació amb Ateneu de fabricació o FabLabs, la 
manca de formació sobre la tècnica, el temps necessari, el cost dels materials, etc? 
L’accés a les màquines i la manca de coneixement/difusió al professorat. La resta és part de 
la docència. 
 
Quines són les dificultats en general detectades durant el desenvolupament de l’activitat? 
El grup era més gran del desitjable.  
 
Quines són les fases fàcils en general detectades durant el desenvolupament de l’activitat? 
Atreure l’interès dels alumnes, de quasi tots, sempre hi ha algú que no té interès... 
 

L’ALUMNAT		

L’alumnat va mostrar interès durant el desenvolupament de l’activitat? Es va sentir orgullós 
del resultat? 
Sí, en general, tothom estava il·lusionat 
 
Què és el que més el va motivar? La experiència, el procés o el resultat, el sortir del centre, 
treballar en equips, l’aprenentatge actiu, etc.? 
L’aprenentatge actiu i l’apropament al mon de la fabricació 
 
Quins procediments van resultar més difícils d’assolir per l’alumnat? 
L’espera entre fases, en algun cas, el dibuix previ amb l’ordinador 
 
Quins procediments van resultar més fàcils d’assolir per l’alumnat? 
Entendre el projecte global 
 

INFRAESTRUCTURES	

El seu centre disposa de màquines de tall làser? 
No 
 
Què li semblaria la possibilitat de comprar una màquina estàndard (sobre uns 6.000€-8.000€) 
o una sobre taula (sobre 500-600€)? 
Em sembla més interessant poder col·laborar amb els FabLabs o Ateneus, ja que ells 
disposen no només de tall làser, sinó d’altres eines, programes, impressores en 3D, 



materials diversos, sotware, personal preparat... 
Seria difícil igualar els recursos en un taller d’un institut 
 
El docent com va arribar a conèixer l’existència dels Ateneus o FabLabs? 
Per un docent de tecnologia del centre 
 
Va ser senzill coordinar la disponibilitat horària per la realització de l’activitat amb l’Ateneu de 
Fabricació o FabLab? 
Sí, relativament senzill. 
 
El docent va realitzar una reunió prèvia amb l’Ateneu o el FabLab abans de la visita amb 
l’alumnat? 
Sí, els hi vaig explicar els projectes que volíem fer i vam modificar algunes coses amb els 
recursos de que disposaven 
 

L’ACTIVITAT	

Qui va proposat la tipologia de l’activitat o projecte? El docent, l’Ateneu, FabLab altres? 
El docent 
 
Quina tipologia d’activitat o de projecte es va executar: segons les necessitats del centre, 
transversals amb altres matèries, component social i/o ecològic, per encàrrec? 
Component social 
 
Tots els grups realitzaven la mateixa activitat o cada grup va realitzar una activitat diferent o 
un material diferent? 
Tots els alumnes eren d’un sol grup i tots van realitzar el mateix 
 
L’activitat escollida pel docent requeria un disseny per part de l’alumnat o s’ha fet servir un 
disseny de l’Ateneu o FabLab o disponible en internet open-source? 
Va ser un disseny propi, del centre i dels alumnes. 
 
L'alumnat va preparar la col·locació de les peces per al correcte tall? 
Van col·laborar amb el personal de l’Ateneu 
 
Quin programari van fer servir l’alumnat: Sketch-up, 123d make, Illustrator, Rhinoceros, 
autodesk fusion 360? 
Sketch-up, Rhinoceros, Tinkercard 
 

METODOLOGIA	

En el desenvolupament de l’activitat o projecte es va fer servir una metodologia concreta? 
Aprenentatge basat en projectes, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge servei, design 
thinking, altres, cap? 
Aprenentatge basat en projectes 
 
L’alumnat va realitzar l’activitat en grups? Quants alumnes componien els grups? 
Algunes fases van ser en grups, però va haver-hi un treball individual previ 
 
 Amb quin criteri es fan formar els grups de treball? Grups heterogenis, grups d’amics, a 
l’atzar?  
Els van fer ells, segons afinitats 
 

RESULTATS	D’APRENENTAGTE		

Considera que l’alumnat va assolir la tècnica del tall làser? 
Assolir la tècnica no. La van conèixer i ara tenen l’opció de endinsar-se en el mon del tall 
làser, perquè saben què es pot fer. 



 
Considera que l’alumnat va assolir les diferències entre fabricació artesanal, industrial i 
digital, com també en els avantatges i desavantatges que té cadascuna? 
Sí 
 
Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat es capaç de definir en que consisteix el 
control numèric per ordinador? 
No, crec que no.  
 
Considera que l’activitat va servir per a aprofundir en el coneixement dels materials i les 
seves propietats que s’estudia en 1r d’ESO? 
Sí. 
 
Considera que l’alumnat va assolir els conceptes: làser, potència, velocitat, distància focal? 
Molt per sobre 
 
Considera que l’activitat va despertar la curiositat en l’alumnat sobre les eines de fabricació 
digital en general?  
 Sí, evidentment. 
 

COMENTARIS	GENERALS	

Què s’hauria de millorar per fomentar el tall làser com recurs didàctic? 
Haurien d’haver més FabLabs, i haurien de tenir més difusió 
 
Experiències rellevants que consideres que van funcionar bé.   
El projecte en sí 
 
Experiències rellevants que consideres que no van funcionar bé.   
Cap 
 

 
 
 

Què sap del moviment Maker que va sorgir del Massachusetts Institute of Technology? 
És el moviment que promou el DIY, o Fes-ho tu mateix 
 
Què opina d’aquest moviment? 
Crec que ha de formar part de la cultura de la docència i de la renovació educativa. I la 
renovació educativa passa per la renovació docent. Penso que seria interessant posar els 
medis necessaris perquè els docents tinguin l’oportunitat real de formar-se i reformar-se. No 
és suficient el programa de cursos voluntaris, quan els han de fer després de la seva jornada 
docent. 
Espero que el moviment Maker no s’aturi i arrossegui tot allò que no funciona per donar 
aquest cop d’alè i il·lusió que necessiten tants i tants centres arreu. 
 
 

 
 
 
 

 



4ª	ENTREVISTA.	DOCENT	QUE	NO	HA	FET	SERVIR	EL	TALL	LÀSER.	

FABRICACIÓ	DIGITAL	

Quina experiència té amb la fabricació digital? 
Una formació per a professorat de secundària al Fablab de la Fàbrica del Sol (fi curs 15-16) 
 
Com a docent ha fet servir alguna eina de fabricació digital en activitats per a l’alumnat? 
Quines eines: impressora 3D, fresadora amb control numèric, tall Làser, plotter de tall, tall de 
vinil? 
Poc, ara per ara només una experiència d’impressió 3D en un PdR de 4t d’ESO 
 
Quants cops? 
1 vegada 3D (amb un grupet de treball PdR) i 1 vegada talladora Laser (en una formació) 
 
	

TALL	LÀSER	

Ha fet servir l’eina de fabricació digital Tall Làser en activitat amb els/les seus/es alumnes? 
En cas d’haver contestat NO, per què? 
No; perquè no en tenim a l’escola i no tinc prou accessible pels alumnes el FabLab de la 
Fàbrica del Sol 
 
Sap en què consisteix el Tall Làser? 
Mínimament 
 
En cas d’haver contestat NO, li agradaria formar-se? 
Sí, més 
 
Quin o quins impediments ha trobat el docent per a no realitzar una activitat amb Tall Làser?  

- no tenir l’equipament en el centre,  
- no conèixer infraestructures externes amb l’equipament tipus Ateneu de Fabricació o 

FabLabs, altres... 
- per la poca disponibilitat horària d’aquestes centres externs (Ateneu de Fabricació o 

FabLabs) 
- manca de formació del docent sobre aquesta eina 
- per no saber quins projectes didàctics es poden realitzar amb el tall  làser,  
- per manca de temps al llarg de la programació del curs escolar,  
- perquè no li sembla una eina rellevant,  
- perquè li sembla més interessant la impressió 3D,  
- pel cost dels materials,  
- altres? 

 
perquè no en tenim a l’escola i no tinc prou accessible pels alumnes el FabLab de la Fàbrica 
del Sol 
 
 
Si es trobés solució al/s impediment/s estaria interessat en realitzar una activitat amb Tall 
Làser? 
Sí 
 
Si el docent ha optat per la Impressió 3D? Quins són els motius? 
Disposem de 2 impressores 3D a l’escola i hem començat a treballar amb elles. 
 
	

FORMACIÓ	DEL	DOCENT	SOBRE	LA	TÈCNICA	DEL	TALL	LÀSER		

El docent ha rebut alguna formació sobre el Tall Làser? Quan de temps? 



Una sessió matinal de presentació del FabLab de la Fàbrica del Sol 
 
On ha rebut la formació (l’Ateneu de fabricació, FabLab, Revista Maker, pàgines web, 
ciberarium, etc.)? 
FabLab o Ateneu de fabricació de la Fàbrica del Sol 
El docent coneix les possibilitats d’aquesta eina: tall, marcatge i gravat? i els diferents 
materials que es poden fer servir? 
Mínimament 
 
El docent coneix l’abast de la tècnica del tall làser (precisió, 3D per apilament de capes 
matrius de plegatge, encaix, etc.)? 
Unes poques nocions 
 
El docent coneix els passos que s’han de realitzar per a dur a terme una activitat amb Tall 
Làser? Seria capaç de fer la màquina de tall làser sense ajuda d’un tècnic? 
Els passos bàsics (disseny del que es vol tallar i/o gravar; format d’arxiu específic per ser 
llegit per la talladora..) 
Ara per ara no en sabria desenvolupar autònomament, però amb unes poques sessions crec 
que sí. 
 
	

RECURS	DIDÀCIC	

Considera el Tall Làser un recurs didàctic útil? Per què? 
Sí; per la possibilitat de produir objectes reals de forma senzilla i eficient. 
 
Considera que l’activitat amb Tall Làser es apropiada per a l’alumnat de 2n d’ESO? Per què? 
Potser són un pel massa joves, però treballat conjuntament amb les unitats de dibuix tècnic 
es podria muntar alguna activitat de profit. 
 
Enumeri quins projectes imagina que es poden realitzar amb el Tall Làser dins de la matèria 
de Teccnologia?  
Fabricar o produir objectes senzills com p.e. una caixa de cartró que faci de revistero; o 
creació de carpetes tipus arxiu; fins hi tot un petit banc o tamboret de cartró. 
 
	

L’ALUMNAT		

Considera que podria ser una activitat que motivés a l’alumnat? Per què? 
Sí el disseny proposat es prou senzill i assequible per una banda i per una altra el procés de 
producció és prou ràpid (no haver d’esperar més d’una setmana – de classe a classe -) crec 
que sí. 
 
Quin programari de dibuix coneix el seu alumant? Sketch-up, 123d make, Illustrator, 
Rhinoceros, autodesk fusion 360? De quin nivell és l’alumnat? 
Algunes nocions de Sketch-up i de nivell bàsic 
 
	

INFRAESTRUCTURES	

El seu centre disposa de màquines de tall làser? 
No 
 
Què li semblaria la possibilitat de comprar una màquina estàndard (sobre uns 6.000€-8.000€) 
o una sobre taula (sobre 500-600€)? 
Podríem planejar-nos la 2a opció 



 
El docent coneix el programa pedagògic de l’Ateneu de Fabricació o el programa FabLearn 
Labs de FabLabs? 
N’he sentit a parlar 
 
	

	

RESULTATS	D’APRENENTAGTE		

Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat amb tall làser podria assolir les 
diferències entre fabricació artesanal, industrial i digital, com també en els avantatges i 
desavantatges que té cadascuna? 
Sí 
 
Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat amb tall làser seria capaç de definir en 
que consisteix el control numèric per ordinador? 
No tots i en general ho dubto 
 
Considera l’activitat amb tall làser serviria per a aprofundir en el coneixement dels materials i 
les seves propietats que s’estudia en 1r d’ESO? 
És una possibilitat 
 
Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat amb tall làser podria assolir els 
conceptes de làser, potència, velocitat, distància focal? 
Pensant en 2n d’ESO ho trobo molt agosarat 
 
Considera que l’activitat podria despertar la curiositat en l’alumnat sobre les eines de 
fabricació digital en general?  
 Sí 
 
 

COMENTARIS	GENERALS	

Què sap del moviment Maker que va sorgir del Massachusetts Institute of Technology? 
N’he sentit a parlar 
 
Què opina d’aquest moviment? 
Una experiència interessant en la qual aprofundir. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5ª	ENTREVISTA.	DOCENT	QUE	NO	HA	FET	SERVIR	EL	TALL	LÀSER.	

FABRICACIÓ	DIGITAL	

Quina experiència té amb la fabricació digital? 
He fet servir impressores 3D, n’he muntat alguna (que no funciona), i he visitat espais 
makers i fablabs que tenien talladores làser, però no en soc usuària habitual. 
 
 
Com a docent ha fet servir alguna eina de fabricació digital en activitats per a l’alumnat? 
Quines eines: impressora 3D, fresadora amb control numèric, tall Làser, plotter de tall, tall de 
vinil? 
Fer servir, la impressora 3D.  
Les eines de control numèric les he explicat ocasionalment a alguna tecnologia industrial de 
2n de batxillerat fa anys, amb exercicis de llenguatge inclosos (teníem al centre, de 
l’equipament que van enviar fa 20 anys, un torn controlat per CNC), però no l’he fet servir a la 
pràctica 
 
Quants cops? 
La impressora 3D l’he fet servir dos cops, i l’he vist fer servir alguns més 
 
 
	

TALL	LÀSER	

Ha fet servir l’eina de fabricació digital Tall Làser en activitat amb els/les seus/es alumnes? 
En cas d’haver contestat NO, per què? 
No. Perquè no en disposava de cap propera, i no he tingut la oportunitat. També és cert que 
aquests darrers cursos m’han tocat assignatures més properes a l’electrònica i la robòtica, 
que tendeixen a fabricar les peces en 3D en lloc de talladora. He fet servir fustes tallades 
amb làser que venien en els kits de material que ens van subministrar, però no ho he dibuixat 
i portat a tallar jo ni els meus alumnes 
 
Sap en què consisteix el Tall Làser? 
Sí, de manera superficial. Sé el resultat que dona, i sé que em pot estalviar una bona 
quantitat d’hores de serra de vogir i serra de marqueteria a l’aula. 
 
En cas d’haver contestat NO, li agradaria formar-se? 
He respost sí, però m’agradaria formar-me igualment 
 
Quin o quins impediments ha trobat el docent per a no realitzar una activitat amb Tall Làser?  

- no tenir l’equipament en el centre,  
- no conèixer infraestructures externes amb l’equipament tipus Ateneu de Fabricació o 

FabLabs, altres... 
- per la poca disponibilitat horària d’aquestes centres externs (Ateneu de Fabricació o 

FabLabs) 
- manca de formació del docent sobre aquesta eina 
- per no saber quins projectes didàctics es poden realitzar amb el tall  làser,  
- per manca de temps al llarg de la programació del curs escolar,  
- perquè no li sembla una eina rellevant,  
- perquè li sembla més interessant la impressió 3D,  
- pel cost dels materials,  
- altres? 

 
No tenir l’equipament ni els coneixements al centre, i cap Fablab proper. 
El currículum. El tall làser no està inclòs explícitament, i jo tenia altres maneres més 
tradicionals de tallar que volia ensenyar a l’alumnat (serres de marqueteria, de vogir, de 
sobretaula...).  
La manca de projectes de construcció a batxillerat, on potser hagués estat més fàcil introduir 



el tall làser. I la disminució de projectes de construcció a secundària perquè tenim menys 
hores de taller, perquè el material de projectes és car, perquè és més senzill fer classe a 
l’aula que al taller... 
Actualment, la manca del taller més senzill en el centre on treballo. I tendim a fer projectes 
molt curts que no recorren a les grans eines: si es pot fer servir cartró reciclat i cúter, millor 
que si fem servir fusta i serres. 
 
Si es trobés solució al/s impediment/s estaria interessat en realitzar una activitat amb Tall 
Làser? 
Sí, òbviament. Un cop han fet servir una mica la serra, tallar amb làser és molt més acurat i 
més ràpid. És increïble la quantitat de temps que se’n va en aconseguir tallar tres peces de 
fusta en grup al taller. 
 
Si el docent ha optat per la Impressió 3D? Quins són els motius? 
La disponibilitat de maquinari més barat, de companys de l’entorn que l’estan fent servir i em 
poden assessorar, de projectes pensats per a fer-la servir. També he tingut formació i 
assessorament que no hi ha en tall làser. 
Molts del kits de robòtica actual, per exemple, venen amb la possibilitat d’imprimir-te tu les 
peces. I no de tallar-te-les. 
 
	

FORMACIÓ	DEL	DOCENT	SOBRE	LA	TÈCNICA	DEL	TALL	LÀSER		

El docent ha rebut alguna formació sobre el Tall Làser? Quan de temps? 
No, ni so  conscient d’haver vist cap oferta. 
 
On ha rebut la formació (l’Ateneu de fabricació, FabLab, Revista Maker, pàgines web, 
ciberarium, etc.)? 
 
 
 
 
El docent coneix les possibilitats d’aquesta eina: tall, marcatge i gravat? i els diferents 
materials que es poden fer servir? 
Conec algunes de les possibilitats, n’era conscient del tall i el gravat. Tinc assignat el tall 
làser a fusta plana i no molt gruixuda únicament, la veritat... tot i que si ho penso és evident 
que s’han de poder tallar altres materials!! 
 
El docent coneix l’abast de la tècnica del tall làser (precisió, 3D per apilament de capes 
matrius de plegatge, encaix, etc.)? 
No, definitivament no. 
 
El docent coneix els passos que s’han de realitzar per a dur a terme una activitat amb Tall 
Làser? Seria capaç de fer la màquina de tall làser sense ajuda d’un tècnic? 
No, el no més rotund. Amb el llibre d’instruccions llegit i ben empollat i un curs online fet amb 
antelació igual m’atrevia... però no sense cap ajuda, ves a saber com podria acabar la 
màquina, i és cara (soc una mica poruga amb el maquinari desconegut) 
 
	

RECURS	DIDÀCIC	

Considera el Tall Làser un recurs didàctic útil? Per què? 
Crec que podria ser-ho, per dues raons: 
1) Perquè lliga dibuix per ordinador i fabricació rea 
2) Perquè estalvia material i temps de tall. 
 
Considera que l’activitat amb Tall Làser es apropiada per a l’alumnat de 2n d’ESO? Per què? 
A mi 2n d’ESO potser em sembla una mica aviat... però és que depèn molt de la formació que 



hagin fet amb anterioritat.  
Si ha primer han treballat el tall amb serres convencionals, perquè no? És una manera de 
que hagin d’esforçar-se en fer bé el dibuix tècnic, perquè el que dibuixen després s’haurà de 
tallar (és increïble el que costa fer-los entendre que un dibuix fet de qualsevol manera en el 
que no s'entén res no serveix!!). Quan els demanes un plànol o croquis només per entregar 
al professor, hi ha una quantitat d’alumnat que entrega dibuixos de qualitat primer cicle de 
primària. Possiblement, si el que dibuixen s’ha de tallar s’esforçaran a fer anar el programa 
de dibuix i a fer-lo anar correctament. 
 
Enumeri quins projectes imagina que es poden realitzar amb el Tall Làser dins de la matèria 
de Tecnologia? 	
Bé, la construcció de les peces no molt grans de qualsevol maqueta de les que fèiem a ma 
La construcció per corbes de nivell (he fet perfils petits d’illes i cranis de homo erectus amb 
cartro... amb fusta encara quedaria millor!!) 
 
	

L’ALUMNAT		

Considera que podria ser una activitat que motivés a l’alumnat? Per què? 
Sí. Perquè queda ben tallat i ben bonic, i hi ha bastant més possibilitat d’èxit que fent servir 
eines més tradicionals.  
També els motiva fer servir màquines grans, que d’entrada semblen molt difícils, i adonar-
se’n que poden fer-les anar bé. 
Els tiraria una mica enrere, crec, la necessitat de fer dibuixos. Suposo que si primer es fes 
una activitat amb peces ja dibuixades i veiessin un resultat acabat, seria més fàcil fer-los 
dibuixar en una activitat posterior més complexa. 
 
Quin programari de dibuix coneix el seu alumant? Sketch-up, 123d make, Illustrator, 
Rhinoceros, autodesk fusion 360, altres? De quin nivell és l’alumnat? 
Sketch-up. Per la impressora 3D hem fet servir el tinkercad online 
 
 
 
	

INFRAESTRUCTURES	

El seu centre disposa de màquines de tall làser? 
No, no disposem ni de trepants de taula!! 
 
Què li semblaria la possibilitat de comprar una màquina estàndard (sobre uns 6.000€-8.000€) 
o una sobre taula (sobre 500-600€)? 
La de 500-600 € seria assequible si convencem a l’AMPA o si donem la llauna uns quants 
anys seguits al secretari. La de 6.000-8.000 és impensable. 
 
Per altra banda, hi ha el problema del manteniment a posteriori i de les reparacions, que no 
es tenen en compte quan ho compres però fa que moltes màquines acabin inútils en els 
centres després de poc temps (tenir criatures tocant maquinari no és bo per  la salut dels 
aparells) 
 
El docent coneix el programa pedagògic de l’Ateneu de Fabricació o el programa FabLearn 
Labs de FabLabs? 
Sí, però no en profunditat 
 
	

	

	



RESULTATS	D’APRENENTAGTE		

Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat amb tall làser podria assolir les 
diferències entre fabricació artesanal, industrial i digital, com també en els avantatges i 
desavantatges que té cadascuna? 
Crec que seria una de les maneres d’abordar el tema si el docent l'introdueix, sí. No crec que 
la majoria d’ells fessin la reflexió per iniciativa pròpia si no se’ls fa reflexionar sobre el tema. 
 
Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat amb tall làser seria capaç de definir en 
que consisteix el control numèric per ordinador? 
Mmm... francament, depen de com s’hagi treballat i de l’alumnat. La capacitat d’explicar-se i 
definir per escrit varia molt entre grups i alumnes.  
Crec que serien capaços d’explicar què és i per a que funciona el tall làser, però no crec que 
arribessin al CNC, d’igual manera que no hi arriben amb la impressora 3D 
 
Considera l’activitat amb tall làser serviria per a aprofundir en el coneixement dels materials i 
les seves propietats que s’estudia en 1r d’ESO? 
Com abans, es podria fer servir i estaria molt bé fer-ho. El tema de materials es pot fer servir 
per a matar d’avorriment a l’alumnat (es molt eficaç en aquest aspecte si es fa per classe 
magistral i examen), però també es pot fer de manera molt dinàmica i vivencial fent-los veure 
que, depenent de quins materials tenim per a treballar, es poden fer unes coses o unes 
altres. 
 
Considera que l’alumne després de realitzar l’activitat amb tall làser podria assolir els 
conceptes de làser, potència, velocitat, distància focal? 
A 2n d’ESO no crec. 
A batxillerat, o en algun treball més individualitzat en que l’alumne manipuli una mica més la 
talladora podria ser. Però en un grup classe de 2n d’ESO jo em donaria per satisfet si ells són 
capaços d’aprendre com fer anar la màquina, a dibuixar en un programa les peces que volen 
i a entendre l’avantatge de fer-ho amb aquesta tècnica quan volem precisió o fer moltes 
peces reproduïbles. 
 
Considera que l’activitat podria despertar la curiositat en l’alumnat sobre les eines de 
fabricació digital en general?  
 Sí, definitivament. Les novetats els desperten sempre la curiositat.	
 
 

COMENTARIS	GENERALS	

Què sap del moviment Maker que va sorgir del Massachusetts Institute of Technology? 
M’he llegit uns quants llibres, he fet projectes al respecte, m’he interessat, hem pensat amb 
un grup de profes com fer-lo servir a l’aula... és un moviment que ja vaig conèixer fan un  4 
anys, quan van obrir el primer Fablab a Barcelona a imitació dels americans, i m’encanta la 
seva manera de plantejar la tecnologia . Per altra banda, arrencant des dels lego i el scratch, 
he seguit tan com he pogut els treballs del Media Lab. 
 
Què opina d’aquest moviment? 
Que és un dels moviment més interessants en filosofia de la tecnologia que s’ha produït en 
els darrers temps. Que lliga la manera de fer de l’enginyeria (soluciona-ho, fes-ho, posa-
t’hi...) amb la manera de fer del nens (prova-ho, trasteja, juga, munta a veure què surt...) 
I que treballa una pila de valors comunitaris que ja voldríem tenir als instituts. 
Crec fermament en la idea de que la tecnologia s’hauria de treballar també a primària, no 
només a secundària. I el moviment maker és una manera molt natural d’introduir-la 
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