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ANNEX A. Programació 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍDOE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

- Curs escolar sencer Curs 2014-2015 ESO Antolí Fauria 

ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 

Tecnologies El procés tecnològic des d’una impressora 3D 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

1º ESO 

Entendre el funcionament bàsic de 
la impressora 3D  

Comunicativa: destresa per compartir una 
opinió o una argumentació i per redactar 
una memòria 

Digital: redacció d’una memòria en un 
processador de textos 

Aprendre a aprendre: aportació 
d’aplicacions futures en base de les 
presents 

Coneixement del món físic: capacitat per 
relacionar el món i la impressora 3D 

- Presentació de la impressora 3D 
(C,P) 

- Descripció de les característiques 
bàsiques i funcionament (C) 

- Discussió sobre aplicacions actuals i 
futures (C,P,A) 

- Precaució amb les màquines (A) 

1) Saber explicar el funcionament 
i descriure les parts principals 
d’una impressora 3D 

Representar les vistes 
isomètriques d’objectes reals 
degudament acotades i escalades 

Comunicativa: interpretació de plànols 

Artística: capacitat per representar figures 
de forma ordenada. 

Matemàtica: càlcul d’escales 

Aprendre a aprendre: generació de plànols 
ens solitari 

Autonomia i iniciativa personal: 
representació de plànols d’una forma 
individual i d’una peça única 

 

 

 

 

 

- Observació de plànols amb vistes ja 
representades (P) 

- Anàlisi del protocol d’actuació per 
representar plànols (P) 

- Conscienciació de la pulcritud i la 
precisió en la representació de plànols 
(A) 

- Utilització dels estris de dibuix (P,A) 

2) Representar plànols complets 
d’una peça determinada 



Annexes 

3 
Implementació de la impressora 3D en l’educació secundària 

 

2º ESO 

Identificar les característiques 
generals de disseny per una peça 
que ha de ser fabricada amb una 
impressora 3D 

Comunicativa: destresa per compartir una 
opinió o una argumentació i per redactar 
una memòria 

Digital: redacció d’una memòria en un 
processador de textos 

Autonomia i iniciativa personal: aportació 
d’idees personals 

Social i ciutadana: capacitat d’arribar a un 
consens amb un grup 

- Presentació exhaustiva de la 
impressora 3D (C,P) 

- Discussió tècnica de la impressora 
3D (P,A) 

- Precaució amb les màquines (A) 

3) Explicar les característiques 
principals per dissenyar una peça 
destinada a ser fabricada amb 
una impressora 3D 

4) Dissenyar un contenidor per 
una peça determinada 

Dissenyar peces susceptibles a ser 
impreses amb una impressora 3D 

Comunicativa: interpretació de plànols 

Artística: capacitat per representar figures 
de forma ordenada. 

Matemàtica: càlcul d’escales 

Aprendre a aprendre: aplicar les 
característiques de disseny vistes 

Autonomia i iniciativa personal: 
representació de plànols individualment 
d’un disseny propi 

Coneixement del món físic: utilització dels 
estris de dibuix 

- Explicació teòrica sobre la 
representació de plànols (C) 

- Anàlisi del protocol d’actuació per 
representar plànols (P) 

- Conscienciació de la pulcritud i la 
precisió en la representació de plànols 
(A) 

- Utilització dels estris de dibuix (P,A) 

4) Dissenyar un contenidor per 
una peça determinada 

Identificar el procés de 
transformació que es du a terme al 
capçal de la impressora 3D 

Comunicativa: destresa per redactar una 
memòria 

Digital: redacció d’una memòria en un 
processador de textos 

Aprendre a aprendre: relació amb altres 
processos de transformació 

Coneixement del món físic: relació amb 
altres processos de transformació 

 

 

- Anàlisi dels processos de 
transformació de plàstics (C,P) 

5) Entendre i saber explicar els 
processos de transformació 



Annexes 

4 
Implementació de la impressora 3D en l’educació secundària 

 

4º ESO 

Dissenyar peces en 3D en un 
entorn CAD a partir de plànols 

Comunicativa: destresa per redactar una 
memòria 

Artística: interpretació dels espais en un 
entorn 3D 

Digital: disseny en un entorn 3D 

Matemàtica: control de l’entorn 3D 

Aprendre a aprendre: cerca de diferents 
alternatives per dissenyar en entorns 3D 

Autonomia i iniciativa personal: interacció 
amb l’entorn 3D 

Coneixement del món físic: comparació del 
món digital amb el món físic 

- Explicació i discussió sobre el 
programa CAD (C,P) 

- Disseny fàcilment interpretable per 
un tercer (A) 

6) Desenvolupar peces amb un 
programa CAD 

Dissenyar el procés de fabricació 
d’una peça per una impressora 3D 
en un entorn CAM 

Comunicativa: destresa per redactar una 
memòria 

Artística: interpretació dels espais en un 
entorn 3D 

Digital: disseny en un entorn 3D 

Matemàtica: control de l’entorn 3D 

Aprendre a aprendre: cerca de diferents 
alternatives per dissenyar en entorns 3D 

Autonomia i iniciativa personal: interacció 
amb l’entorn 3D 

Coneixement del món físic: comparació del 
món digital amb el món físic 

 

 

 

 

 

 

- Explicació i discussió sobre el 
programa CAM (C,P) 

- Disseny fàcilment interpretable per 
un tercer (A) 

7) Desenvolupar peces amb el 
programa CAM de la impressora 
3D 
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3º ESO 

Identificar i determinar els 
paràmetres de fabricació per una 
impressora 3D 

Comunicativa: destresa per compartir una 
opinió o una argumentació i per redactar 
una memòria 

Digital: redacció d’una memòria en un 
processador de textos 

Autonomia i iniciativa personal: aportació 
d’idees personals 

Social i ciutadana: capacitat d’arribar a un 
consens amb un grup 

- Presentació exhaustiva de la 
impressora 3D i la seva capacitat de 
fabricació (C,P) 

- Discussió tècnica de la fabricació de 
la impressora 3D (P,A) 

8) Explicar les característiques 
principals de fabricació d’una 
impressora 3D 

9) Dissenyar un contenidor per 
una peça determinada 

Fabricar peces amb una 
impressora 3D 

Digital: modificació dels paràmetres de 
fabricació 

Matemàtica: interpretació dels paràmetres 
de fabricació  

Aprendre a aprendre: comprovació de que 
tot el que es dissenya no es possible dur-
ho a terme 

Autonomia i iniciativa personal: selecció 
dels paràmetres de fabricació 

- Definició dels paràmetres de 
fabricació i tests (C,P) 

- Precaució amb les màquines (A) 

10) Fabricar les peces de la 
memòria 

Aprendre a calcular el pressupost 
d’un projecte 

Comunicativa: destresa per redactar una 
memòria 

Digital: utilització de fulls de càlcul i 
redacció d’una memòria en un processador 
de textos 

Matemàtica: càlcul bàsic d’un pressupost  

Autonomia i iniciativa personal: 
determinació dels costos 

Coneixement del món físic: procés per 
determinar els costos 

 

 

- Presentació d’un pressupost (P) 

- Presa de consciència de la 
importància del pressupost (A) 

11) Calcular el pressupost del 
projecte 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. 
SOCIAL 

TEMP
S 

ACTIVITATS AVALUACIÓ 

1º ESO 

1 Presentació del projecte: explicació del projecte. Comunicació dels objectius i 
dels criteris d’avaluació.  

 Grup taller 15’  

2 Activitat introductòria: presentació de la impressora 3D. Descripció de les 
característiques bàsiques i aplicacions i posada en marxa per veure el seu 
funcionament mitjançant la realització de varis exemples. 

Impressora 
3D 

Grup taller 30’  

3 
Presentació activitat principal: proposta d’una petita peça per fabricar amb la 
impressora 3D. L’alumnat ha de portar-la el següent dia de classe. 

Guia del 
projecte 

(1º ESO) 

 Treball 
individual 

15’  

4 
Activitat principal: validació de les peces per part del docent i definició de la 
peça (vista axonomètrica, vistes isomètriques i generació dels plànols).  

Guia del 
projecte 

(1º ESO) 

Treball 
individual 

60’  

5 Activitat principal: validació de les peces per part del docent i definició de la 
peça (vista axonomètrica, vistes isomètriques i generació dels plànols). Darrera 
hora dedicada al taller per tal fi. 

Guia del 
projecte 

(1º ESO) 

Treball 
individual 

60’  

6 Definició parts principals: determinació de les parts principals de la impressora 
3D entre el docent i el grup taller. 

 Grup taller 20’  

7 
Activitat secundària: definició de les parts principals de la impressora 3D (vista 
axonomètrica, vistes isomètriques i generació dels plànols). 

Guia del 
projecte 

(1º ESO) 

Treball 
individual 

40’ 

 
 

8 Activitat secundària: definició de les parts principals de la impressora 3D (vista 
axonomètrica, vistes isomètriques i generació dels plànols). Darrera hora 
dedicada al taller per tal fi. 

Guia del 
projecte 

(1º ESO) 

Treball 
individual 

60’  

9 
Preparació de la memòria: definició de les parts principals que ha de contenir la 
memòria del projecte i realització de la mateixa. 

Guia del 
projecte 

(1º ESO) 

Treball 
individual 

60’ 
Entrega de la pròpia memòria 

(data a convenir) 
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2º ESO 

1 Presentació del projecte: explicació del projecte. Comunicació dels objectius i 
dels criteris d’avaluació. Adjudicació de les memòries. 

 Grup taller 15’  

2 Activitat introductòria: presentació de la impressora 3D. Mostra de les seves 
potencialitats i funcionament mitjançant varis exemples. Anàlisi del processos de 
transformació. 

Impressora 
3D 

Grup taller 30’  

3 Activitat grupal: discussió de les principals limitacions geomètriques i físiques 
de la màquina amb la finalitat de determinar les possibilitats reals que té en el 
que disseny es refereix. 

Guia del 
projecte 

(2º ESO) 

Grups de 3 15’  

4 Activitat grupal: discussió de les principals limitacions geomètriques i físiques 
de la màquina amb la finalitat de determinar les possibilitats reals que té  en el 
que disseny es refereix. 

Guia del 
projecte 

(2º ESO) 

Grups de 3 15’  

5 
Activitat grup sencer: posada en comú de les conclusions de cada un dels 
grups i determinació de les característiques bàsiques per dissenyar una peça. 

Guia del 
projecte 

(2º ESO) 

Grup taller 15’  

6 
Activitat principal: disseny d’un contenidor (recipient i tapa) per la peça definida 
a la memòria. 

Guia del 
projecte 

(2º ESO) 

Individual 30’  

7 
Activitat principal: disseny d’un contenidor (recipient i tapa) per la peça definida 
a la memòria. 

Guia del 
projecte 

(2º ESO) 

Individual 60’  

8 
Activitat principal: disseny d’un contenidor (recipient i tapa) per la peça definida 
a la memòria. 

Guia del 
projecte 

(2º ESO) 

Individual 45’  

9 

Preparació de la memòria: definició de les parts que s’han d’afegir a la 
memòria. 

 

Guia del 
projecte 

(2º ESO) 

 

Grup taller 15’ 
Entrega de la pròpia memòria 

(data a convenir) 
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4º ESO 

1 Presentació del projecte: explicació del projecte. Comunicació dels objectius i 
dels criteris d’avaluació. Adjudicació de les memòries. 

 Grup taller 15’  

2 Activitat introductòria: presentació de la impressora 3D. Anàlisi exhaustiu del 
seu funcionament a base d’exemples. Taula rodona per posar sobre la taula 
idees sobre el disseny de peces. 

Impressora 
3D 

Grup taller 30’  

3 Presentació de l’activitat principal: definició dels programes CAD-CAM 
destinats a dissenyar les dues peces descrites a la memòria. 

 Grup taller 15’  

4 
Activitat principal: classe dirigida per aprendre els comandaments bàsics del 
programa CAD. 

Guia del 
projecte 

(4º ESO) 

Individual 60’  

5 

Activitat principal: disseny de les peces amb el programa CAD. 

Guia del 
projecte 

(4º ESO) 

Individual 60’ Entrega dels dissenys CAD 

6 
Activitat principal: classe dirigida per aprendre els comandaments bàsics del 
programa CAM. 

Guia del 
projecte 

(4º ESO) 

Individual 60’  

7 

Activitat principal: disseny de les peces amb el programa CAM. 

Guia del 
projecte 

(4º ESO) 

Individual 50’ Entrega dels dissenys CAM 

8 
Preparació de la memòria: definició de les parts que s’han d’afegir a la 
memòria. 

Guia del 
projecte 

(4º ESO) 

Grup taller 10’ 
Entrega de la pròpia memòria 

(data a convenir) 

3º ESO 

1 Presentació del projecte: explicació del projecte. Comunicació dels objectius i 
dels criteris d’avaluació. Adjudicació de les memòries. 

 Grup taller 15’  

2 Activitat introductòria: presentació de la impressora 3D. Anàlisi exhaustiu del 
seu funcionament a base d’exemples. Determinació dels paràmetres de 
fabricació. 

Impressora 
3D 

Grup taller 30’  



Annexes 

9 
Implementació de la impressora 3D en l’educació secundària 

 

3 Presentació de l’activitat principal: definició del programa CAM per variar els 
paràmetres de fabricació. 

 Grup taller 15’  

4 
Activitat principal: classe dirigida per aprendre els paràmetres principals que es 
poden modificar i simular. 

Guia del 
projecte 

(3º ESO) 

Individual 60’  

5 
Activitat principal: definició dels paràmetres de procés per cada una de les 
peces a fabricar. 

Guia del 
projecte 

(3º ESO) 

Individual 60’  

6 

Activitat principal: fabricació de les peces. 

Guia del 
projecte 

(3º ESO) 

Individual 60’  

7 

Activitat principal: fabricació de les peces. 

Guia del 
projecte 

(3º ESO) 

Individual 30’ Entrega de les peces 

8 
Preparació de la memòria: definició de les parts que s’han d’afegir a la memòria 
i preparació del pressupost. 

Guia del 
projecte 

(3º ESO) 

Grup taller 30’ 
Entrega de la pròpia memòria 

(data a convenir) 

Tasca grupal 

1 Reunió de l’equip: reunió de l’equip transversal format per un alumne de cada 
curs i discussió de com ha anat el projecte 

 Grups de 4 30’  

2 Activitat d’avaluació: tant del grup com del projecte en general   Grups de 4 15’ Rúbriques 

3 Entrega de la memòria signada: redacció de les conclusions finals  Grups de 4 15’  
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ANNEX B. Diagrama de temps 
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