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Resum 

En aquest TFM es pretén adaptar la metodologia d’algunes de les pràctiques més comunes en 

l’àrea de l’assignatura de Tecnologia a l’ESO, per tal que alumnes amb discapacitats motrius les 

puguin realitzar i assolir les diferents competències i coneixements que aquestes comporten. 

Per dur a terme aquestes adaptacions s’utilitzarà el disseny i la impressió 3D com a eina 

principal, ja que moltes d’aquestes pràctiques inclouen el disseny i la construcció com a 

elements principals. També es faran servir simuladors (per exemple a les pràctiques de circuits 

elèctrics o d’Arduino) o qualsevol altre recurs que sigui necessari durant aquestes adaptacions. 

A més, es farà una petita introducció al món de la impressió 3D, perquè el professorat sense cap 

mena d’experiència pugui guiar-se en la realització d’aquestes pràctiques i facilitar que aquestes 

adaptacions arribin a tot l’alumnat que se’n pugui beneficiar. En tot moment es buscarà fer ús 

de programari gratuït per tal que l’única inversió d’aquestes adaptacions siguin la impressora 

3D i el material necessari. 

Resumen 

En este TFM se pretende adaptar la metodología de algunas de las prácticas más comunes en el 

área de la asignatura de Tecnología en la ESO, para que alumnos con discapacidades motrices 

puedan realizarlas y alcanzar las diferentes competencias y conocimientos que estas comportan. 

Para llevar a cabo estas adaptaciones se utilizará el diseño y la impresión 3D como herramienta 

principal, puesto que muchas de estas prácticas incluyen el diseño y la construcción como 

elementos principales. También se usarán simuladores (por ejemplo, en las prácticas de circuitos 

eléctricos o de Arduino) o cualquier otro recurso que sea necesario durante estas adaptaciones. 

Además, se hará una pequeña introducción al mundo de la impresión 3D, para que el 

profesorado sin ningún tipo de experiencia pueda guiarse en la realización de estas prácticas y 

facilitar que estas adaptaciones lleguen a todo el alumnado para que se pueda beneficiar. En 

todo momento se buscará utilizar software gratuito para que la única inversión de estas 

adaptaciones sean la impresora 3D y el material necesario. 

Abstract 

This TFM aims to adapt the methodology of some of the most common practices in the area of 

the subject of Technology in ESO so that students with motor disabilities can do them and 

achieve the different skills and knowledge that these behave. To carry out these adaptations, 

3D design and printing will be used as the main tool, as many of these practices include design 

and construction as the main elements. Simulators will also be used (for example in the practice 

of electrical circuits or Arduino) or any other resource that may be needed during these 

adaptations. In addition, there will be a short introduction to the world of 3D printing, so that 

teachers without any experience can be guided in carrying out these practices and make it easier 

for these adaptations who may benefit from them. Free software will be used at all times so that 

the only investment in these adaptations will be the 3D printer and the necessary material.  
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1. Introducció 

Una de les parts més importants en l’assignatura de tecnologia són les classes al taller, allà és 

on l’alumnat pot posar en pràctica coneixements teòrics i aprendre’n de nous mitjançant 

pràctiques i projectes. L’alumnat sol gaudir aquesta estona on surten de les classes ordinàries, 

cosa que fa que estiguin més motivats per treballar, és l’assignatura on podran plasmar en un 

objecte real el que han dissenyat i pensat, on poden avaluar els resultats d’una construcció física. 

On poden aprendre dels errors, desfer i refer per millorar, per arribar al seu resultat desitjat. 

De fet, al currículum cientificotecnològic trobem la competència 9, que diu:  

“Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-

ne la idoneïtat del resultat. “ 

Aquesta competència s’emmarca en el nucli de la tecnologia: fabricar quelcom 

necessari. És a dir, un cop copsada una determinada necessitat, idear la manera 

d’elaborar allò que permeti donar resposta a aquesta necessitat. 

De la mateixa manera que en ciència la investigació és el procés mitjançant el qual 

obtenim coneixement, en tecnologia, el disseny i la construcció és el procés per a 

l’obtenció de nous objectes. (Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 

2015, pp 11) 

Es veuen les pràctiques del taller com la manera de portar al món real i físic els coneixements 

de l’alumnat. 

 

2. Problema i proposta de millora 

Com s’ha esmentat abans la construcció d’objectes físics forma part d’aquesta assignatura, és 

de les coses que més gaudeix l’alumnat en veure que allò que han après sobre paper, o a la 

pantalla de l’ordinador, serveix realment, ho poden fer i veure. 

Durant les meves pràctiques en un institut és on va sorgir aquesta idea/problema, que passa 

quan et trobes un/a alumne/a amb dificultats motrius que no pot agafar una eina i només 

treballa a través de l’ordinador? No podrà mai portar a la realitat un dels seus dissenys o 

treballs? 

A tothom ens fa il·lusió tenir davant nostre una cosa que abans només podíem imaginar, aquest 

alumnat té el mateix dret de poder realitzar aquestes pràctiques i d’obtenir un resultat físic en 

la mesura del possible. No només treball per ordinador o canviar per complet l’activitat, ja que 

això pot provocar la desvinculació amb el grup-classe i el sentiment de no pertinença a aquest. 

És per això que en aquest Treball de Fi de Màster es proposen diferents eines per facilitar 

aquestes adaptacions metodològiques, que cada docent haurà de valorar segons la situació del 

seu alumnat, així com les adaptacions ja realitzades de diferents pràctiques com a exemple. Un 

d’aquests exemples inclourà el material didàctic necessari per portar-lo a terme, així com els 

resultats de l’aplicació amb un alumne que controla l’ordinador amb els ulls. 
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3. Objectius del treball 

A partir del que s’ha presentat en els dos punts anteriors aquests són els objectius que es volen 

desenvolupar al llarg del treball: 

• Proposar una metodologia de treball a l’aula per afavorir la inclusió de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials. 

• Crear una guia general per facilitar al professorat la inclusió de l’alumnat amb NEE. 

• Desenvolupar / potenciar la inclusió dels alumnes amb NEE al taller de Tecnologia. 

• Dissenyar material didàctic per realitzar una pràctica adaptada amb un alumne amb 

discapacitats motrius. 

• Oferir programari gratuït per dur a terme aquestes adaptacions. 

 

4. Estat de l’art i justificació del treball 

La situació actual en els centres escolars i els motius pels quals s’ha portat a terme aquest treball 

van començar amb el decret d’escola inclusiva de l’any 2017, (Departament d’Educació, 2017)1, 

seguint amb el material proporcionat pel departament referent a les discapacitats motrius, així 

com el material i recursos que es troben a internet per al professorat. 

 

4.1. Decret d’ Escola Inclusiva 

L’any 2017 el Departament d’Ensenyament va treure el decret d’Escola Inclusiva, aquest decret 

declara que tot l’alumnat passa a ser escolaritzat en centres ordinaris excepte en casos molt 

concrets on van a centres d’educació especial. 

El decret estableix un llistat (a l’article 3.4) respecte a què es considera alumnes amb 

necessitats específiques de suport educatiu, i engloba sis grups de diferents situacions 

que van des de: 

a) Els alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques, 

intel·lectuals o sensorials, trastorns de l’espectre autista, trastorns greus de conducta, 

trastorns mentals, i malalties degeneratives greus i minoritàries; 

b) Els alumnes d’origen estranger amb necessitats educatives derivades de la 

incorporació tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua vehicular 

dels aprenentatges i de l’escolaritat prèvia deficitària; 

c) Els alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i 

socioculturals especialment desfavorides; 

 
1 DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu 
inclusiu. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=799722 
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d) Els alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació, entesos, aquests últims, 

com a trastorns que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge; 

e) Els alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents 

simples i complexos i la precocitat; 

f) Els alumnes amb risc d’abandonament escolar prematur. 

 (Departament d’Ensenyament, 2017) 

A més s’anomenen diverses mesures i suports intensius que s’aplicaran per integrar a aquest 

alumnat als centres, aquestes en són algunes juntament amb la seva funció: 

• SIEI (Suports Intensius a l’Escola Inclusiva): ajuda en els centres on sigui necessari, on 

tinguin alumnat amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt 

significatives. 

• SIAL (Suports Intensius a l’Audició i el Llenguatge): suport en concret per alumnes amb 

discapacitat auditiva severa, o que requereixin algun tipus d’equipament singular i una 

especialització professional. 

• Suport del personal d’atenció educativa 

• AIS (Aula Integral de Suport): suport per l’alumnat amb trastorns mentals i trastorns 

greu de conducta, col·laboren conjuntament amb Salut, i proporcionen atenció 

educativa i terapèutica. 

• CEEPSIR (suport dels Centres d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos) 

• CREDA (Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) 

• CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals) 

 

A Catalunya al curs 2020-2021 hi havia 72.245 alumnes matriculats a l’ESO, d’aquests 11.166 

tenen necessitats específiques de suport educatiu (NESE), que correspon al 15,46% del total. 

Al següent gràfic es poden veure els alumnes matriculats a secundària del Curs 20-21, on en 

vermell trobem els números d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i el 

percentatge que representen del total en cada àrea territorial de Catalunya: 
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Figura 1: Gràfica alumnes matriculats. Font: Dades NESE 2020/21 

Una comparació interessant seria fer-ho amb les mateixes dades, abans que surtis el decret 

d’inclusió, però aquestes dades no existeixen, així que es pot suposar que els números eren molt 

baixos. L’única comparació que es pot fer és amb el curs 2018-2019, on trobem que hi ha 9.785 

alumnes amb NESE d’un total de 50.430 alumnes matriculats, que correspon al 19,40% de 

l’alumnat total. Així que tot i que en números globals l’alumnat NESE ha augmentat en número, 

en proporció amb el total ha baixat aproximadament un 4% en tres anys. 

A més, durant les vagues del professorat de març d’aquest mateix curs, es van afegir les famílies 

(i professorat) per manifestar-se el dia 30 del mateix mes davant del departament per reclamar 

les promeses fetes al decret del 2017 (Mas, 2022). 

La queixa general, tant de famílies com professorat, independentment de si es parla de Primària 

o Secundària és que s’ha introduït més alumnat amb necessitats especials als centres ordinaris 

sense tenir ni els recursos ni la formació suficient. Aconseguir els recursos necessaris és una 

lluita constant, no el dret que declara el decret (Vicens, 2022). 

 

4.2. Material a l’abast del professorat 

4.2.1. Departament 

Si com a docent et trobes amb un alumne amb dificultats motrius per primera vegada el primer 

que et pot passar pel cap és buscar a la web del departament diferents directrius per portar a 

terme la teva matèria. Aquí és on es pot trobar la informació on diu que alguns dels recursos 

que poden necessitar l’alumnat amb discapacitats físiques són: sistemes augmentatius de 

comunicació, sistemes d’accés a l’ordinador i el joc adaptat (Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, s.d.).  
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En aquest mateix apartat trobem un recurs anomenat Curs Ateneu D233 - Inclusió educativa i 

discapacitat motriu (Augé i Lidon et al., 2011), en el qual s’aborden temes com els tipus de 

discapacitat motriu, serveis de suport, estratègies d’intervenció a l’aula i recursos TAC entre 

d’altres en els 6 mòduls del curs. És en aquest últim mòdul, el 6, on destaca quin any es va 

escriure aquest curs ja que fa referència a l’accessibilitat del Windows XP. Totes les eines i 

recursos esmentats són útils, però segur que des del 2011 han sortit moltes altres eines més 

eficients i fàcils d’utilitzar per l’alumnat. 

Així que les eines proporcionades pel departament poden ser útils en un gran ventall 

d’assignatures i situacions, com la part teòrica de Tecnologia, però no serveixen per guiar a un 

docent a trobar eines i recursos per les pràctiques al taller d’aquesta mateixa assignatura. 

 

4.2.2. Recursos a internet 

L’altra opció disponible és buscar per internet diferents recursos d’altres docents que es trobin 

en la teva mateixa situació. Has parlat amb l’alumne i el seu entorn, tant familiar com de 

professionals, i saps les limitacions i les eines que utilitza. 

Però a internet no es troba res relacionat concretament amb les pràctiques al taller de 

Tecnologia, trobem diferents documents que parlen d’elements per ajudar a l’alumnat amb 

aquestes dificultats per millorar la seva independència i l’ús de tecnologies, com l’ordinador. 

Sí que es troben diferents documents on s’utilitza la impressió 3D com a eina per ajudar a 

l’alumnat amb diferents tipus de discapacitats (Buehler et al., 2014) (Buehler et al., 2016). 

En un d’aquests documents que fa referència a les adaptacions curriculars als alumnes amb 

paràlisis cerebral es troba que dues de les àrees amb més dificultat són Plàstica i Tecnologia, on 

l’única orientació que donen es pot resumir en la següent frase: “en muchos casos hay que 

traducir los objetivos de estas materias a las posibilidades del ordenador y programas 

informáticos disponibles” (Betanzos, 2016, p. 13). 

En un altre document trobem orientacions cap als docents, però només fent referència als 

apartats de les produccions escrites, la comunicació, teràpia ocupacional i fisioteràpia, i 

orientacions a la família. Però no arriba a concretar en cap programari ni eines relacionades amb 

la Tecnologia (Juarlaritzaren, 2020).  

Sí que es troben orientacions més especifiques per dintre de l’aula en un altre documents on 

s’anomenen diferents dispositius que faciliten l’accessibilitat física, el control postural, la 

manipulació i la comunicació, així com orientacions per l’ús de l’ordinador (Gomez-Beleño & 

López-Muñoz, 2016). 

I per últim a la pàgina web de la Universitat d’Alacant sí que es troba informació concreta de 

diferents productes de suport per millorar la integració social (Universtitat D’Alacant, 2021). 

Aquí entren teclats i ratolins especials, softwares i recursos digitals, tot això se’n parlarà més 

endavant, ja que el control que tingui l’alumnat amb l’ordinador serà clau per poder realitzar 

aquestes pràctiques adaptades. 
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Però tota aquesta informació i recursos són per l’aula, pel dia a dia, no per si volem construir un 

objecte o muntar un circuit, és a dir, una pràctica a l’aula-taller. Tanmateix, quan un docent 

intenta adaptar una pràctica de taller es troba «sol», sap que pot fer l’alumne, però no té accés 

a les eines per adaptar una pràctica concreta a les seves capacitats motrius.  

Com la situació que vaig observar en iniciar les meves pràctiques en trobar a l’aula un alumne 

amb una discapacitat motriu força important i aquest va ser el motiu pel qual va sorgir la idea 

del treball actual. 

 

5. Desenvolupament del treball 

5.1. Contextualització 

A l’apartat 4.1 d’aquest document s’han analitzat les dades de l’alumnat NESE respecte al total, 

aquí s’exposen les dades de l’alumnat en què es centra aquest treball, l’alumnat amb 

discapacitats motrius. 

Analitzant les dades proporcionades pel Departament d’Educació del curs 2020-21 a Catalunya 

prop d’un 4% de l’alumnat NESE té una discapacitat motriu, això significa que hi ha al voltant de 

440 alumnes de secundària a Catalunya amb aquesta discapacitat, el que vindria a suposar que 

2 de cada 5 centres tenen un alumne amb aquest perfil. 

La discapacitat motriu la classifiquen en 3 graus segons la capacitat de mobilitat: autònom, 

semiautònom i depenent. L’adaptació metodològica que s’haurà de fer a aquest alumnat també 

haurà de tenir en compte el grau de discapacitat motriu. Per això és important tenir en compte 

el següent gràfic, on es poden veure la distribució dels diferents graus segons les àrees 

territorials: 

 

Figura 2: Alumnat amb discapacitats motrius 2020/21. Font: Dades NESE 20/21 
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5.2. Eines i recursos 

5.2.1. Eines generals 

Com s’ha comentat en apartats anteriors en aquest treball és bastant senzill trobar directrius de 

software o hardware per a l’alumnat amb discapacitat motriu. En concret destaca un treball 

publicat a la revista Tecnología, Ciencia y Educación (Romero et al., 2018),  on parlen d’eines 

tecnològiques per a l’educació inclusiva. Posant exemples sobre discapacitat motriu, Trastorn 

de l’Espectre Autista (TEA), i Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). En aquest 

document, els autors fan un resum d’aquestes discapacitats i després una primera fase de 

recopilació de diferents eines, així com una anàlisi més profunda d’algunes d’elles. 

Aquestes eines són les que s’han classificat com a generals, ja que permet a l’alumnat amb 

dificultats motrius fer ús de l’ordinador de la forma més còmoda per poder treballar a l’aula. 

En aquest treball separen les eines en dos apartats principals, software i hardware. Al software 

trobem els diferents sistemes operatius que es troben al mercat: 

• Windows: veu, lupa, teclat per pantalla narrador, notificacions visuals, Jaws (lector de 

pantalla), Filterkeys (evita pulsacions repetitives) i MouseKeys (control del ratolí amb el 

teclat numèric). 

• Apple: ampliació de pantalla, interfície simplificada, control del ratolí a través de tecles, 

tecles lentes i de pulsació fàcil. 

• Linux: trobem dos projectes de codi lliure: 

o KDE: permet personalitzar tots els seus components (gestió de finestres, 

comunicacions, integració d’altres dispositius, etc.). 

o GNOME: és un gestor de finestres intuïtiu i eficient, així com una plataforma que 

serveix per crear aplicacions que es poden integrar a l’escriptori. 

A part del que ens ofereixen els sistemes operatius per si sols també es troben una gran varietat 

d’aplicacions, com per exemple: 

• Kanghooru: el ratolí va passant de forma automàtica per pantalla i es para fent ús d’un 

polsador. 

• Boardmarker o Plaphoon: permeten crear panells de comunicació senzills i intuïtius, 

amb el sistema pictogràfic de comunicació, amb sons i personalitzar-los. 

• Preditext: com el teclat predictiu d’un telèfon mòbil, aprèn i dona opcions per facilitar i 

dinamitzar l’escriptura. 

A l’apartat de hardware és on trobem més informació, amb teclats i ratolins adaptats segons les 

necessitats, com per exemple: 

• Teclats ampliats: serveixen per facilitar el seu ús a persones que tinguin falta de precisió, 

ja que són més grans que els convencionals. 

• Teclats programables: es poden configurar segons les necessitats de l’usuari. 

• Teclat per pedals: solen tenir 3 tecles i es poden utilitzar a la vegada amb un teclat 

convencional. 

• Ratolí controlat per tecles: segons on es polsi i la pressió canvia de lloc i velocitat. 
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• Ratolí joystick: facilita el seu ús tenint una forma més ergonòmica que un de 

convencional. 

• Ratolí per sensors òptics: capta els moviments del cap per tal de moure el ratolí en 

pantalla. 

(Romero et al., 2018) 

I per l’alumnat que té una discapacitat motriu depenent trobem els softwares de control ocular, 

que permeten controlar l’ordinador només amb la vista, alguns d’aquests softwares són: Tobii, 

IntelliGaze o CameraMouse 

 

5.2.2. Eines digitals 

Aquí es fa referència a algunes eines digitals pròpies, útils per a dur a terme les pràctiques i 

projectes al taller de tecnologia: 

• Scratch2: és un programa online creat pel MIT Media Lab que serveix per aprendre a 

programar en blocs a través del joc, la qual cosa permet començar a fer-ho sense cap 

mena de coneixement previ i és molt intuïtiu. A la mateixa pàgina web es troben 

projectes penjats per altres usuaris que també es poden modificar per adaptar-los al 

que vulguis fer. 

• Tinkercad Circuits3: és un programa online d’Autodesk que permet muntar un circuit 

elèctric i simular-ne els resultats, també permet fer ús de plaques Arduino, programar-

les i simular el resultat. 

• Kahoot4: és una eina que permet crear qüestionaris amb múltiples respostes 

predefinides, serveix per repassar conceptes, fomentar les ganes d’aprendre a través de 

voler guanyar punts, etc. 

• Socrative5: és una eina semblant al Kahoot on el límit de temps no és tan estricte i també 

es poden fer preguntes amb resposta oberta, d’aquesta manera el resultat no és 

immediat. 

• Bridge Designer 20166: és un programa per ordinador que serveix per simular ponts, es 

pot escollir la llargada i la profunditat del forat, així com els materials i l’estructura del 

pont. La simulació dona dades sobre els esforços realitzats a cada element del pont i en 

cas de no aguantar el pes assenyala l’element que ha fallat. 

• LibreCAD7: és un programa gratuït i de codi lliure que serveix per al disseny 2D. 

• Wordwall8: és un programa online que serveix per preparar diferents activitats i que 

l’alumnat les pugui realitzar online o imprimir el document (mots encreuats, aparellar, 

classificar, omplir buits, etc.). 

 
2 https://scratch.mit.edu/ 
3 https://www.tinkercad.com/ 
4 https://kahoot.com/ 
5 https://www.socrative.com/ 
6 https://bridgedesigner.org/download/ 
7 https://librecad.org/#download 
8 https://wordwall.net/ca 

https://kahoot.com/
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Figura 3: Models d’activitats a Wordwall. Font: Wordwall 

• Genially9: és una pàgina web per crear diferents recursos animats i interactius 

(presentacions, imatges, vídeos, etc.). 

• Campus virtual (Moodle/Google Classroom10): és una eina indispensable avui dia, i 

donat que l’alumnat amb dificultats motrius treballarà a través de l’ordinador és la 

manera més útil de presentar continguts digitals i per entregar les diferents tasques. 

  

 
9 https://genial.ly/es/ 
10 https://edu.google.com/intl/ALL_es/workspace-for-education/classroom/ 
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5.3. Introducció a les eines impressió 3D 

La impressió 3D és la construcció d’un objecte tridimensional a partir d’un model 3D digital 

(CAD). Quan parlem d’impressió 3D FDM (Fused Deposition Modeling, Modelat per Deposició 

Fosa) ens referim al tipus d’impressió on s’utilitza un filament, el més comú és el plàstic, per 

fondre’l i es va extrudint capa a capa per formar aquest objecte en tres dimensions. 

Normalment, aquest tipus d’impressores utilitzen un filament d’1,75 mm de diàmetre i tenen 

un llit calent per afavorir l’adhesió del plàstic a aquest. 

El procés d’impressió 3D sorgeix d’una idea inicial que pot venir per una necessitat o simplement 

de caràcter artístic. Els models 3D es poden descarregar d’internet de diferents pàgines, molts 

són gratuïts, o es poden dissenyar. Una vegada es té el model 3D s’ha de convertir a un 

llenguatge que la impressora pugui entendre (gcode), i això és possible gràcies a uns programes 

anomenats slicers. En aquests programes se seleccionen els diferents paràmetres que 

intervenen en la impressió. 

Encara que la impressió 3D sigui una eina que només faci servir l’alumne amb discapacitats 

motrius seria ideal presentar que és la impressió 3D i els paràmetres bàsics per poder imprimir 

les peces a tot el grup-classe, donat que és una tecnologia que avança molt ràpidament i 

s’utilitza en diferents àmbits (medicina, ensenyament, recreatiu, artístic, etc.), i que cada vegada 

pren més força en l’àmbit educatiu en diferents categories: aprendre sobre impressió 3D, com 

a element de suport durant l’ensenyament, per produir objectes que ajuden a aprendre, per 

crear tecnologies d’assistència o donar suport a activitats de divulgació (Ford & Minshall, 2019). 

Una manera de presentar-ho seria a través de la següent infografia, la qual té un document 

associat per al professorat amb la informació teòrica necessària, el solucionari d’activitats, 

activitats de reforç i ampliació (Annex 1).  
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Figura 4: Infografia Impressió 3D FDM. Font: Elaboració pròpia 
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En els següents apartats es presenten de forma més detallada diferents plataformes per 

aconseguir models 3D, programes per dissenyar-los i crear els fitxers gcode. 

 

5.3.1. Models 3D  

La pàgina web més coneguda per descarregar models 3D de forma gratuïta és Thingiverse, 

propietat de l’empresa MakerBot que també es dedica a la fabricació d’impressores 3D, on els 

usuaris que pugen un arxiu poden decidir sota quina llicència es comparteixen (llicències GNU o 

Creative Commons). La gran majoria de models inclús permeten ser modificats i ser distribuïts 

sota la mateixa llicència, cosa que permet que hi hagi diverses versions d’una mateixa idea que 

va millorant i evolucionant gràcies al treball de la comunitat. 

Aquesta plataforma inclús conté un apartat propi per a l’educació anomenat MakerBot 

Education, on es poden trobar models 3D relacionats amb diferents assignatures o edats 

escolars. 

 

Figura 5: Pàgina d’inici MakerBot Eduaction. Font: Thingiverse 

Una altra pàgina també molt coneguda és Cults3D, encara que no tots els seus models 3D són 

gratuïts a l’hora de fer la cerca es pot especificar. Encara que el nivell de col·laboració és menor 

en comparació amb Thingiverse, els models també es comparteixen segons la llicència escollida 

pel creador.  

Un apartat a destacar seria el de concursos, ja que, periòdicament s’organitzen concursos on es 

poden guanyar premis relacionats amb la impressió 3D. Inclús en alguns d’aquests només fa 

falta fer el disseny i no és necessari imprimir les peces.  
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Figura 6: Pàgina concursos Cults3D. Font: Cults3D 

Si a l’aula es treballés el disseny i/o impressió 3D seria molt senzill trobar la manera de participar 

en un d’aquests concursos, ja que les temàtiques són molt variades, i fins i tot podrien arribar a 

derivar en projectes interdisciplinaris entre diferents matèries. 

Per exemple, a la figura anterior es pot veure un concurs relacionat amb crear un model 

arquitectònic11, real o inventat. Aquest concurs es podria lligar amb l’assignatura d’història o 

ciències socials, cosa que permetria treballar més a fons diferents estructures de l’època 

seleccionada pel professorat. Així, l’alumnat aprendria a modelar en 3D amb una finalitat que 

aportaria més coneixements que el simple fet de modelar sense un objectiu clar. A més, la 

impressió 3D des de l’àrea de Tecnologia permet treballar diferents aspectes com: la 

representació de les vistes d’un objecte 3D, els eixos tridimensionals, electrònica i motors, 

reciclatge, materials, entre d’altres. 

Relacionat amb el reciclatge i l’aprofitament d’objectes quotidians, es troba l’únic concurs que 

està disponible actualment, en el qual es demana dissenyar un model que permeti donar una 

 
11 https://cults3d.com/es/contests/impresion-3d-arquitectura 



 

18 
Inclusió de l'alumnat amb discapacitat motriu a les pràctiques de Tecnologia de l'ESO                

segona vida a qualsevol objecte utilitzant la impressió 3D12. Aquest concurs es podria relacionar 

directament amb la Competència 7 de l’àmbit cientificotecnològic, la qual diu: 

“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”. 

Entre altres concursos que s’han fet, trobem un relacionat amb les vacances de Nadal, on l’única 

indicació és crear un model 3D per decorar casa teva13. La qual podria ser una activitat perfecta 

pels últims dies del curs, on es poden seguir treballant tots els aspectes esmentats anteriorment 

però amb una activitat més creativa i lúdica, per tal d’afavorir la motivació de l’alumnat. 

 

5.3.2. Disseny 3D 

Una de les eines més conegudes i fàcils d’utilitzar per dissenyar elements en 3D és Tinkercad, ja 

que és un dissenyador online amb una interfície simple i intuïtiva, a més conté formes 

predefinides. És totalment gratuït i també té una biblioteca d’objectes dissenyats per altres 

persones que es poden descarregar i/o modificar. 

La mateixa plataforma de la família Autodesk conté cursos i tutorials per aprendre a modelar en 

3D, tot i que gràcies a la seva interfície la manera més fàcil per aprendre és l’experimentació, 

una vegada ensenyades les eines bàsiques del programa. 

 

Figura 7: Dissenyador 3D online Tinkercad. Font: Elaboració pròpia 

Un altre programa totalment gratuït i de codi obert per al modelatge 3D és Blender, tot i que 

està més encarat a l’escultura 3D i conté moltes més opcions, cosa que dificulta utilitzar-ho com 

a primer programa per aprendre. És un programa que s’ha d’instal·lar a l’ordinador i demanda 

més potència en comparació amb l’editor online anterior. 

 
12 https://cults3d.com/es/contests/impresion-3d-upcycling 
13 https://cults3d.com/es/contests/impresion-3d-adorno-navideno 
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El programa Fusion 360, també de la família Autodesk, és el següent pas per aconseguir tenir 

més control i eines després de Tinkercad. Aquest permet crear esbossos en 2D, a diferència dels 

dos programes anteriors, i això facilita el modelatge de peces més complexes i tenir-ne més 

control en les mesures. Tot i ser de pagament, si ets estudiant pots adquirir una llicència gratuïta. 

És un programa de disseny que també demanda més potència a l’ordinador i cal instal·lar-lo. 

I per últim Shapr3D, en ordinador encara està en fase de proves, és el programa intermedi 

perfecte entre Tinkercad i Fusion 360. Segueix tenint una interfície simple i intuïtiva, però dona 

més eines per modificar els dissenys, així com la possibilitat de fer esbossos en 2D. També és un 

programa de pagament que té l’opció d’obtenir una llicència gratuïta si ets estudiant. S’ha 

d’instal·lar a l’ordinador, però no demanda una gran potència. 

 

5.3.3. Preparació de fitxers per a la impressió 

Una vegada es té el model 3D en el format adequat (stl) s’ha de convertir a un llenguatge que la 

impressora pugui entendre (gcode), i això és possible gràcies a uns programes anomenats slicers. 

Aquests programes transformen aquest model 3D en un arxiu on es lamina aquest model capa 

per capa segons els paràmetres escollits per l’usuari. 

Un dels programes més conegut és Cura, és totalment gratuït i té paràmetres predefinits per a 

les impressores 3D més comuns. Un altre programa molt utilitzat és PrusaSlicer, també gratuït i 

amb paràmetres predefinits per a diferents impressores. 

 

En aquests programes es seleccionen els diferents paràmetres que intervenen en la impressió, 

en aquest cas es presenten els 4 més importants: 

• Altura de capa: més alta perdem definició, però guanyem temps, segons el tipus de peça 

valorem més una o l’altra. 

• Emplenament: si la peça ha d’aguantar algun tipus d’esforç necessitarà més 

emplenament que si és una peça decorativa. 

• Velocitat d’impressió: igual que amb l’altura de capa segons el tipus de peça escollirem 

si és més important la precisió o el temps d’impressió. A major velocitat menys precisió. 

• Posicionament i suports: depenent de la posició de la peça variarà si són necessaris els 

suports o la seva quantitat. Això afecta el temps d’impressió i al material necessari. 

També si són peces decoratives segons la posició d’impressió podem aconseguir millors 

acabats en la cara seleccionada. 
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5.3.4. Tutorial i guia preparació fitxer impressió 3D 

A l’Annex 6 es presenta un document que serveix de tutorial on es presenten els paràmetres 

principals, de forma detallada, necessaris per preparar un fitxer per a la impressió 3D. Aquests 

paràmetres són els que s’han presentat a l’apartat anterior: 

• Altura de capa (Layer Height) 

• Densitat de l’emplenament (Infill Density) 

• Necessitat de suports (Generate Support) 

• Velocitat d’impressió (Print Speed) 

A més, durant tota l’explicació es fan les preguntes que s’ha de plantejar l’alumnat per 

seleccionar els valors adequats i que pot servir de guia per preparar aquest fitxer. 

Tot el tutorial s’acompanya amb un exemple que va donant resposta a les mateixes preguntes i 

el motiu d’aquestes respostes tot justificant-les. 

El document finalitza amb tres preguntes que són claus per repassar si els paràmetres 

seleccionats són els adequats, les quals permeten que l’alumnat torni a avaluar les decisions 

preses, així com una pregunta extra que els motiva a obrir el fitxer creat per observar el codi i 

veure si troben els valors d’alguns dels paràmetres que han seleccionat. 

 

5.4. Adaptacions al taller 

En aquest cas al taller es troben dues tipologies de pràctiques adaptades, amb simuladors i fent 

ús de la impressió 3D. 

En el cas dels simuladors seria convenient plantejar l’activitat per tot l’alumnat del grup-classe, 

és a dir, no diferenciar les tasques de l’alumnat amb dificultats motrius des del primer moment, 

sinó que tothom treballi amb el simulador. Posteriorment, en passar a la part manipulativa, és 

on s’hauria de plantejar si la feina és grupal o individual. En el cas de ser individual, l’alumne pot 

seguir fent feina i aprofundint amb el simulador, si és grupal, podria participar activament en les 

decisions del muntatge físic. En aquest cas no hi ha diferència d’aprenentatge ni continguts, 

només la manera de presentar-ho. 

En el cas de la impressió 3D, si l’activitat és per tot el grup-classe no hi ha cap mena de diferència 

respecte a l’alumnat amb dificultats motrius. Es pot utilitzar la impressió 3D com a eina per 

adaptar pràctiques que impliquin l’ús d’eines i construcció de diferents elements. Aquest 

alumnat amb dificultats motrius hauria de fer el disseny a l’ordinador i posteriorment crear 

l’arxiu per a la seva impressió. Aquesta feina pot ser grupal o individual, segons la consideració 

del professorat, en cas de ser grupal i que només faci ús de la impressió 3D el grup d’aquest 

alumne, seria feina del docent el fet de localitzar alumnes que tinguin interès en aquesta 

disciplina. Si després de la impressió es necessita fer algun muntatge el fet de ser grupal ho 

facilita. 
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En els següents exemples es presenten dues tipologies de pràctiques, les dues primeres, circuits 

elèctrics i Arduino, són adaptacions realitzades amb simuladors. I les pràctiques 3 i 4, cotxe 

elèctric i tangram, l’alumne fa un disseny a l’ordinador en 3D i posteriorment s’imprimeix amb 

l’ajuda de la impressora 3D per obtenir un resultat físic funcional. 

 

5.4.1. Exemple 1: Circuits elèctrics 

En aquesta pràctica de circuits elèctrics l’alumnat ha de fer un circuit per connectar una bombeta 

controlada per un interruptor. Per fer-ho a l’ordinador es podria utilitzar també Tinkercad 

Circuits, tot i que està més enfocat a l’electrònica i no té la possibilitat de fer els circuits amb la 

simbologia adequada. Així que la millor opció seria fer ús de Crocodile Clips, que és un programa 

gratuït que s’ha d’instal·lar, però no demanda gaire potència a l’ordinador. 

El programa permet fer circuits amb imatges dels elements o amb la simbologia elèctrica, a més 

també es poden col·locar mesuradors per veure els valors del voltatge i la intensitat en els 

diferents components del circuit de manera immediata. Com es veu a les imatges següents és 

molt intuïtiu, ja que tenim a la barra superior tots els elements necessaris, els quals només s’ha 

de fer clic i portar-los cap al full blanc, una vegada distribuïts els elements es fan les connexions 

pertinents i automàticament comença la simulació. Utilitzant l’interruptor es pot veure com 

s’apaga i s’encén la bombeta. 

 

Figura 8: Circuit elèctric amb imatges a Crocodile Clips. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 9: Circuit elèctric amb simbologia a Crocodile Clips. Font: Elaboració pròpia 

A més, el programa permet la creació de gràfiques en temps real de diferents elements com 

voltatge, potència, intensitat, velocitats, etc. 

 

Figura 10: Gràfica del voltatge a Crocodile Clips. Font: Elaboració pròpia 

A part dels elements que es troben a la barra superior al menú add (afegir) n’hi ha per fer circuits 

més complexos, per exemple, inductors, portes lògiques, pantalla de segments, motors. 
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Figura 11: Menú per afegir nous components a Crocodile Clips. Font: Crocodile Clips 

 

5.4.2. Exemple 2: Arduino 

En el cas d’Arduino tenim l’opció de dos simuladors totalment gratuïts, ArduinoBlocks i Tinkercad 

Circuits. En el cas del primer simulador tot i ser més complet pel que fa a components només 

permet programar en blocs, tal com indica el seu nom, però per poder-ho pujar a la placa 

Arduino fa la traducció a codi C++ de forma automàtica. 

En canvi, el simulador de Tinkercad Circuits, que igualment és un simulador gratuït online,  té 

tres opcions: 

• Programar per blocs 

• Programar per blocs i veure en temps real el codi en C++ 

• Programar en C++  

Figura 12: Opcions programació Tinkercad. 

           Font: Tinkercad Circuits 

En aquest cas la pràctica consisteix a fer un petit programa on s’han de connectar 2 LEDs a la 

placa Arduino i programar la següent seqüència: 

1. Encendre LED1 durant 2 segons 

2. Apagar LED1 durant 2 segons 

3. Encendre LED2 durant 2 segons 

4. Apagar LED2 durant dos segons 
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En aquest simulador trobem una barra lateral a la dreta on tenim tots els elements disponibles 

que només s’han de col·locar al full blanc central fent clic a sobre. Una vegada es tenen els 

elements, el cablejat es fa fent clic sobre els dos punts entre els quals es vol fer la connexió, es 

poden modificar els colors i el tipus de cablejat. 

A la part superior dreta és on es troba l’apartat de programació de la placa Arduino, per defecte 

surt l’opció de programar per blocs, en aquest cas la pràctica està pensada per programar en 

C++. A l’alumnat amb dificultats motrius se li donarà l’opció de si vol programar directament 

amb text o utilitzar la funció blocs + text, segons el que li resulti més còmode i més fàcil 

d’utilitzar. D’aquesta manera aprèn el llenguatge tot i no utilitzar-lo de forma directe, ja que 

quan posa un bloc automàticament li surt el codi en text equivalent. 

Figura 13: Exemple opció blocs + text a Tinkercad. Font: Elaboració pròpia 

Si l’alumne decideix utilitzar aquesta funció, donat que les explicacions a classe seran utilitzant 

el codi en text, se li ha de proporcionar un full amb les “traduccions” (Annex 3) per tal que pugui 

seguir la classe amb total normalitat.  

En el cas d’aquesta pràctica necessitaria aquests elements: 

• La instrucció pinMode(num_pin, OUTPUT) es posa automàticament en utilitzar el bloc 

“definir pasador”, ja que allà indiquem el número del PIN. 

 

• digitalWrite(num_pin, HIGH);  

 

 

• digitalWrite(num_pin, LOW); 

 

 

• delay(num_milis); 
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Una vegada es té el circuit i la programació feta es pot simular per veure si tot és correcte, el 

botó per fer-ho es troba a la part superior dreta. 

 

Figura 14: Seqüència simulació Tinkercad Circuits. Font: Elaboració pròpia 

La unitat didàctica en la qual es trobava inclosa aquesta pràctica consistia a realitzar i simular 12 

pràctiques d’Arduino (Annex 5) i fer el muntatge físic de la 4, la 8, la 10 i la 12, ja que són les 

pràctiques més complexes de cada concepte nou i, per tant, les que més treball comporten.  

Utilitzar el simulador amb tot el grup-classe va permetre que l’alumne amb dificultats motrius 

treballés en les mateixes condicions que la resta, i que l’alumnat que volia avançar i explorar pel 

seu compte ho pogués fer des de casa de forma totalment gratuïta.  

 

5.4.3. Exemple 3: Cotxe elèctric 

Aquesta adaptació va ser una de les que vaig realitzar en el període de pràctiques, i es va dur a 

terme amb un alumne amb discapacitat motriu que utilitza i es comunica amb els ulls gràcies a 

l’ordinador, per tant, no pot utilitzar les eines del taller per fer la maqueta d’aquest cotxe, així 

que per adaptar aquesta pràctica s’utilitza el disseny i la impressió 3D.  

La pràctica consisteix a construir un cotxe amb materials reciclats, que s’impulsaria amb l’ajuda 

d’una hèlix connectada a un motor i es podria encendre i apagar a través d’un interruptor, tot 

funcionant gràcies a una pila de 4,5 V. 

Per dissenyar el cotxe s’utilitza el programa abans explicat Tinkercad, el qual permet utilitzar-lo 

sense tenir coneixements previs de modelatge 3D. Aquest és el resultat de l’alumne on les rodes 

estan separades del xassís del cotxe per facilitar la impressió: 
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Figura 15: Exemple model 3D cotxe. Font: Alumne discapacitat motriu 

Una vegada fet el disseny s’ha de presentar el programa on es crearà el fitxer gcode, en aquest 

cas Cura, amb l’ajuda de la fitxa que es troba a l’Annex 2. Aquí és on es pot presentar el tema 

del reciclatge, ja que, a diferència dels seus companys i companyes no utilitza materials reciclats 

per a la construcció del cotxe, amb el percentatge d’emplenament i la necessitat de suports 

segons la posició de les peces, pel fet que aquests últims no són útils i com menys material 

utilitzem millor. 

Per l’alumnat seria ideal presenciar com es comença a imprimir la peça, per poder aprofundir 

en el funcionament de la impressora i que no tot sigui teòric. Això, en aquest cas, no va ser 

possible, ja que, el centre no disposava d’una impressora, però es van fer vídeos de la impressió 

que després es van compartir amb l’alumne. 

 

Figura 16: Model cotxe 3D imprès. Font: Elaboració pròpia 

Donat que tot l’alumnat tenia la directriu de guarnir la seva maqueta, el cotxe imprès es va pintar 

seguint les directrius i gustos de l’alumne. Al taller es va fer el muntatge de les rodes, davant de 

l’alumne, amb dos pals de fusta reciclats que es fan servir d’eixos. També es van fer les 

connexions del circuit elèctric perquè l’hèlix funciones, que prèviament l’alumne havia realitzat 

al Crocodile Clips. 
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Figura 17: Circuit elèctric del cotxe. Font: Elaboració pròpia 

I després s’ha de col·locar l’hèlix amb el seu circuit al cotxe, es va foradar la part inferior del 

cotxe per tal d’amagar la pila allà. 

 

Figura 18: Cotxe elèctric imprès en 3D. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas el muntatge el vaig portar a terme jo, professora de pràctiques, encara que l’ideal 

seria que l’alumne tingués una parella, d’aquesta manera ell s’encarregaria del disseny, seguint 

els consells i opinions de la parella, i l’altre company o companya del muntatge. Però en aquest 

cas, quan es va començar a treballar en la pràctica adaptada, el grup-classe ja feia dues setmanes 

que estaven treballant en la seva maqueta, i, per tant, tothom tenia parella o grup. 

 

5.4.4. Exemple 4: Tangram 

Aquesta pràctica està dissenyada per treballar les mesures, així com la unitat didàctica de 

materials. Es demana que l’alumnat, individualment, dissenyi un Tangram i utilitzi fusta per dur-

lo a terme. 

L’esbós amb les mesures es pot fer a mà, però donat que l’alumnat amb discapacitats motrius 

tindrà dificultats per fer-ho es pot presentar el programa LibreCAD per fer el disseny a tot el 

grup-classe, d’aquesta manera no es diferencia i tothom treballa igual. 
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Es recomana utilitzar les mesures màximes de 150x150 mm, d’aquesta manera assegurem que 

el disseny cap a pràcticament totes les bases d’impressores 3D. Una vegada fet el disseny i 

decidides les mesures de les peces s’ha de traslladar a 3D, per fer-ho s’utilitza Tinkercad. 

Es crea una base quadrada de les mesures especificades amb un gruix d’aproximadament 2 mm. 

 

Figura 19: Rectangle Tangram. Font: Elaboració pròpia 

Per tal d’assegurar que les peces encaixin després de la impressió s’ha de dividir les peces tenint 

en compte un marge d’aproximadament 0,4 mm (depenent de la precisió de la impressora 

aquest número serà més baix o alt). Per fer aquestes divisions Tinkercad té una eina que permet 

crear peces buides, que en agrupar-les amb una peça normal crearà un forat. Per tant, s’han de 

crear tantes peces com divisions es tinguin al disseny inicial. 

 

Figura 20: Divisions del Tangram a Tinkercad. Font: Elaboració pròpia 

S’han de seleccionar tots els elements i utilitzar l’eina d’agrupar que es troba a la part superior 

dreta, d’aquesta manera es crearan les diferents peces amb les formes dissenyades. 
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Figura 21: Disseny Tangram a Tinkercad. Font: Elaboració pròpia 

Aquí, segons el grau de discapacitat motriu podem decidir si afegir uns agafadors a la part 

superior de les peces, per tal de facilitar que l’alumne pugui col·locar les peces per ell mateix. Si 

l’alumne no és capaç de manipular-les no seria necessari; així i tot, sempre s’hauria de portar el 

projecte a terme fins al producte físic, igual que la resta de la classe. 

Tinkercad permet exportar els dissenys en el format “.stl”, d’aquesta manera podem obrir 

aquest fitxer en el programa Cura per preparar el fitxer per a la impressió. Com és un disseny 

pla amb molta superfície el temps d’impressió pot ser llarg, per tal de reduir-lo es pot fer que 

les peces no siguin massisses, és a dir, afegir un emplenament del 15% per exemple, el qual 

donarà suficient robustesa i farà que el temps d’impressió sigui menor. En aquest exemple és de 

3 h i 15 minuts. 

 

Figura 22: Preparació a Cura del Tangram. Font: Elaboració pròpia 
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6. Valoració de la pràctica realitzada a un alumne amb problemes 

motrius 

En aquest cas concret, l’alumne té paràlisis cerebral i es comunica a través d’un ordinador que 

controla amb els ulls. Per tant, no pot dur a terme cap tasca manipulativa i ho ha de fer tot per 

mitjà del seu portàtil. Té una vetlladora que l’acompanya durant tota la jornada escolar, la qual 

també l’ajuda a comunicar-se amb el professorat, i a l’aula ordinària disposa d’una taula 

adaptada pel portàtil i la cadira de rodes. És un alumne que li agrada fer bé la feina, treballador 

i atent, el que es veu recompensat amb unes notes d’acord amb aquest comportament. L’únic 

impediment per fer les classes igual que la resta del grup-classe és el gran grau de discapacitat 

motriu que presenta. 

L’ús de l’ordinador a través dels ulls significa que a l’aula ordinària no té cap problema per 

acomplir les diferents tasques, però, a l’hora de treballar al taller de Tecnologia amb les eines 

corresponents és impossible i, per tant, es troba en una situació on es troba exclòs d’aquestes 

pràctiques. Aquesta exclusió també comporta una separació amb el grup-classe, on l’alumne es 

veu aïllat observant tot des de fora fent tasques relacionades amb el llibre digital de l’assignatura 

o feines d’altres matèries. 

Tal com esmenta el Decret d’Escola Inclusiva a l’Article 3, tots els alumnes han de poder assistir 

a una escola ordinària amb les mesures i suports necessaris, siguin quines siguin les seves 

necessitats específiques. En el cas d’aquest alumne, segons el punt 4 d’aquest mateix article, es 

considera que és un alumne amb necessitats específiques de suport educatiu donada la seva 

discapacitat física.  

Durant el període de pràctiques d’aquest màster he pogut realitzar dues de les pràctiques 

adaptades que es presenten en aquest treball: 

• Arduino 

• Cotxe elèctric 

En el cas de la pràctica d’Arduino, formava part de la Unitat Didàctica que vaig preparar per al 

Pràcticum i, per tant, sabent que hi havia aquest alumne a l’aula, ja es va pensar i programar 

amb el coneixement de les discapacitats motrius que presentava l’alumne. Aquesta UD estava 

pensada per presentar els conceptes d’electrònica i programació per primera vegada a 2n d’ESO. 

Les sessions estaven dissenyades per treballar amb el simulador des del primer dia, per agilitzar 

l’aprenentatge i que l’alumnat disposes d’eines per seguir aprenent de forma gratuïta, i només 

fer els muntatges físics amb la placa Arduino de 4 pràctiques a les hores de taller. 

L’ús del simulador per tot el grup-classe va permetre que tothom treballés de la mateixa manera, 

i, per tant, que no hi hagués una diferenciació entre cap alumne. A més, els continguts curriculars 

són exactament els mateixos utilitzant el simulador o la placa Arduino en físic, així que és una 

adaptació només metodològica. L’única diferenciació amb la resta del grup és que l’alumne amb 

discapacitat motriu no va muntar cap circuit en físic, igualment l’avaluació de la UD es feia a 

través de les diferents pràctiques amb el simulador, del treball observat a l’aula i una petita 

prova final on podien consultar tot el material creat per ells o el professorat.  
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Respecte a la segona pràctica adaptada, el cotxe elèctric, sí que hi ha diferències 

metodològiques i curriculars. Era una pràctica que servia per finalitzar la Unitat Didàctica 

d’Electricitat i formava part d'un projecte interdisciplinari amb les matèries de Física i 

Matemàtiques. Aquesta pràctica consistia en construir un cotxe amb material reciclats utilitzant 

les diferents eines del taller, al qual se li afegiria un motor amb una hèlix, un interruptor i una 

pila per fer-lo avançar en línia recta. Un dels objectius que tenia l’alumnat era fer un cotxe ràpid, 

ja que es faria una cursa per cada classe, i els guanyadors de cada classe s’enfrontarien entre 

ells.  

Inicialment, l’alumne amb paràlisis cerebral estava exclòs d’aquesta activitat, ja que per les 

dificultats motrius que presenta l’alumne no és capaç de fer ús de les eines del taller, cosa que 

comportava estar exclòs de les curses i, per tant, del grup-classe durant les setmanes que durava 

la pràctica. En veure que l’alumne es trobava exclòs de l’activitat vaig proposar a la professora, 

la meva mentora de pràctiques, la possibilitat que l’alumne dissenyés en 3D el cotxe i imprimir-

lo amb la meva impressora. En aquell moment és quan em va comentar que l’any anterior havien 

treballat amb ell el disseny 3D amb Tinkercad de forma puntual, però com el centre no disposava 

d’impressora 3D tot es va quedar en un disseny. Se li va presentar la idea a l’alumne, el qual va 

respondre amb il·lusió i va començar a treballar de forma immediata. 

La principal diferència curricular que presenta aquesta adaptació és no fer ús de material reciclat 

ni de les eines del taller, però segueix tenint la base de fer un disseny d’un cotxe i la part del 

circuit elèctric, tot introduint els conceptes de reciclatge i reducció de residus amb la preparació 

del model per a la impressió, tal com s’indica a l’apartat 5.3.4. A més, va aprendre com 

funcionaven les impressores 3D i també va millorar el seu coneixement en modelatge 3D.  

La pràctica finalitzava igual per tot l’alumnat, amb la creació d’una memòria on calia documentar 

tot el procés de creació i fabricació del cotxe, i és en aquest document on es pot veure reflectida 

la valoració de l’alumne sense haver-li preguntat de forma directa: 

 

“El resultat del meu cotxe elèctric m’ha agradat molt, però es podria millorar posant un 

motor i una hèlix més gran, així el cotxe podria corre més.  

Per mi fer el disseny del cotxe amb el Tinkercad, i que després la Laura ho pogués 

imprimir amb la seva impressora 3D m’ha agradat molt. Al final, jo he pogut tenir el meu 

cotxe elèctric com la resta dels meus companys i així fer la cursa.” 

Aquest comentari implica que l’objectiu principal de l’adaptació de la pràctica, la inclusió de 

l’alumne en l’activitat, ha sigut un èxit, que era important per a ell participar en la cursa i sentir-

se igual que els seus companys i companyes. A més, el fet d’utilitzar la impressió 3D va fer que 

el dia de la cursa final alumnes d’altres classes s’apropessin a veure el seu cotxe i li fessin 

preguntes sobre aquest. 
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Els objectius d’aprenentatge relacionats amb la UD s’han assolit, ha fet amb un simulador el 

circuit elèctric del cotxe encara que físicament no l’hagi fet ell, i s’han treballat els conceptes de 

reciclatge i reducció de residus, encara que sigui un enfocament diferent de la resta del grup-

classe. 

Sí que és cert que hi ha certes limitacions en fer aquesta activitat amb un alumne amb 

discapacitat motriu, al final sempre ha d’haver-hi una persona que faci el muntatge del cotxe i 

del circuit elèctric, tot i que no ha de ser el docent de l’aula, ho pot fer un company o companya 

si treballen per grups o parelles. 

Aquests tipus de pràctiques poden ser útil per a qualsevol alumne, amb discapacitats o sense, ja 

que es mantenen gairebé tots els continguts curriculars, només canvia la manera de presentar-

los i treballar-los. Les adaptacions que només inclouen eines digitals són totes gratuïtes, per 

tant, només és necessari que l’alumnat tingui ordinador i connexió a internet, el que permet fer 

una gran varietat d’activitats sense tenir una aula-taller totalment equipada amb el cost 

econòmic que això comporta. Respecte a les que utilitzen la impressió 3D, és una tecnologia que 

cada vegada pren més força, tant a casa com a la indústria, que pot servir per fer projectes 

interdisciplinaris, per exemple amb l’ajuda dels concursos de Cults3D, així com la motivació que 

pot tenir l’alumnat de veure com coses que havien imaginat ara les tenen a les mans. 
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7. Conclusions i Treball futur 

Amb aquest treball es proposaven 5 objectius, el primer dels quals era: Proposar una 

metodologia de treball a l’aula per afavorir la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives 

especials. Aquest objectiu s’ha complert, ja que, s’ha presentat una metodologia de treball a 

l’aula-taller que afavoreix la inclusió d’aquest alumnat amb discapacitat motriu. Aquesta 

metodologia consisteix en, sempre que es pugui, utilitzar els recursos que pot fer servir aquest 

alumnat amb tot el grup-classe. D’aquesta manera en cap moment es fa una diferenciació i no 

es troba exclòs del treball ordinari de l’aula, la qual cosa permet desenvolupar i potenciar la 

inclusió de l’alumne al taller de Tecnologia. Amb això també es compleix el tercer objectiu 

proposat: Desenvolupar / potenciar la inclusió dels alumnes amb NEE al taller de Tecnologia. Un 

exemple d’aquesta metodologia són les pràctiques amb Arduino presentades a l’apartat 5.4.2, 

on tothom treballa a través del simulador online. 

El cinquè objectiu del treball: Oferir programari gratuït per dur a terme aquestes adaptacions, 

s’aconsegueix presentant les diferents eines digitals per tal d’adaptar el material d’aula. Tot 

aquest programari és gratuït, la qual cosa facilita la seva implementació, ja que no té un cost 

econòmic pel centre ni per l’alumne. 

També es fa una introducció extensa a la impressió 3D, la qual cosa permet a aquest alumnat 

dissenyar objectes que després podran tocar i observar en el món físic. En aquesta introducció 

s’inclouen diferents materials, guies pel professorat i l’alumnat, així com exemples 

d’adaptacions que utilitzen aquesta tecnologia. Això dona resposta al segon objectiu d’aquest 

treball: Crear una guia general per facilitar al professorat la inclusió de l’alumnat amb NEE. 

En el treball es presenten 4 pràctiques adaptades, de les quals dues s’han pogut realitzar amb 

l’alumne amb discapacitat motriu, les activitats d’Arduino i el disseny del cotxe elèctric. Les quals 

estan explicades en els apartats 5.4.2 i el 5.4.3, respectivament, amb el material necessari als 

Annexos 3, 4 i 5. Responent al quart objectiu: Dissenyar material didàctic per realitzar una 

pràctica adaptada amb un alumne amb discapacitats motrius. 

Durant la realització d’aquest treball s’ha fet una recerca de material docent a internet respecte 

a possibles adaptacions de pràctiques de Tecnologia al taller i el que s’ha trobat ha estat en 

l’àmbit d’aula ordinària en qualsevol matèria, és a dir, no específic de Tecnologia. La qual cosa 

complica que un docent pugui adaptar de forma ràpida i senzilla l’activitat a realitzar, 

comportant que si un professor no té o no coneix les eines adequades aquest alumne pugui 

quedar-se exclòs de les activitats del taller. Per tant, crec que aquest treball pot ajudar a guiar 

de forma inicial a un docent que es trobi en aquesta situació per primera vegada. Com s’ha pogut 

observar en les dues pràctiques adaptades realitzades en el centre de pràctiques, on l’alumne 

podia participar en algunes d’aquestes activitats, ja que, el professorat no tenia els recursos 

necessaris. 

Totes les pràctiques que s’han adaptat en el treball són pràctiques que es realitzen al centre de 

pràctiques durant l’ESO, cosa que permetrà que aquest alumne se’n pugui beneficiar durant els 

propers cursos. A més, el departament de Tecnologia té previst adquirir una impressora 3D pel 

centre, amb aquest treball es facilita la introducció a la impressió 3D i així com la manera 

d’utilitzar aquesta eina per fer adaptacions de les pràctiques de taller. La qual cosa els permetrà 
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implementar aquesta tecnologia en futurs projectes de centre, no només en adaptacions 

metodològiques. 

Donat que les pràctiques adaptades treballen els conceptes que es presenten al currículum de 

l’assignatura de Tecnologia a l’ESO, aquest treball permet que qualsevol altre centre pugui 

beneficiar-se d’aquest contingut, tenint en compte que a més es presenten eines digitals 

gratuïtes per la seva implementació. Tot i que aquestes eines també es poden fer servir amb tot 

l’alumnat, ja que només canvia la manera de presentar i treballar els continguts. I també s’aporta 

la guia per introduir la impressió 3D de forma senzilla, tant per l’alumnat com pel professorat, 

sigui per adaptacions o per treballar amb tot el grup-classe.Com a treball futur, seria útil seguir 

adaptant i ampliant més pràctiques tot fent ús de les eines descrites a l’apartat 5.2.2 i relacionar-

les amb els continguts que es presenten a l’assignatura de Tecnologia.  

També seria interessant crear un espai on fer difusió i poder compartir aquests materials 

adaptats amb la finalitat que altres docents el puguin utilitzar, alhora que ampliar aquest fons. 

D’aquesta manera tot l’alumnat amb aquesta discapacitat se’n podria beneficiar.  
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