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1. Introducció del Treball 

 

La paraula tecnologia sovint s’associa a les noves tecnologies o a l’alta tecnologia i les 
persones, quan senten a parlar de tecnologia tendeixen a pensar en ordinadors d’última 
generació, en naus espacials, satèl·lits artificials, xarxes d’alta tensió, centrals elèctriques, gran 
maquinari, etc... 

No obstant, els objectes i les eines més domèstics i quotidians, també són productes 
tecnològics: els llibres, la roba, els bolígrafs, etc... no han existit sempre, van sorgir degut a 
descobriments o a alguna invenció en un moment determinat de la història, i també van ser, en 
el seu moment, tecnologia punta. 

És a dir, s’acostuma a associar tecnologia amb modernitat, però realment l’activitat tecnològica 
i la curiositat per a millorar el nostre entorn i millorar les nostres condicions de vida, és una cosa 
tan antiga com la humanitat. Però el desenvolupament tecnològic no s’ha produït de manera 
uniforme al llarg de la història, sinó que ha evolucionat cada vegada que ha aparegut un invent, 
una aplicació o un dispositiu que ha suposat un canvi significatiu en les condicions de vida de 
les persones. 

En aquest Treball final de Màster es proposarà un material didàctic per tal d’ensenyar als 
alumnes de primer d’ESO els coneixements necessaris per a què puguin conèixer els 
descobriments i invents, al llarg de la història, en les diferents etapes que ha passat la 
humanitat: nòmada, sedentària, industrial i energètica i de la tecnologia de la informació i de la 
comunicació.  

La idea és que aquests continguts es presentin d’una forma atractiva per als alumnes, de tal 
manera que aquests no s’hagin de limitar exclusivament a estudiar i memoritzar uns temes 
facilitats pel seu professor; sinó a visionar vídeos i interpretar-los, realitzar activitats pràctiques 
relacionades que serveixin per a comprendre conceptes i continguts, jugar amb videojocs 
educatius relacionats amb la matèria, etc...El rol del professor en aquesta matèria ha de ser de 
facilitador de la informació i de guia per a l’alumne; no de transmissor. Aquest material didàctic 
esta pensat presentar-lo per a dur-lo a terme com a un crèdit variable o assignatura optativa 
que un institut d’educació secundària ha d’oferir en el seu currículum,  amb la finalitat que 
aquests continguts serveixin de coneixements complementaris per als alumnes al llarg de tota 
la etapa de la educació secundària. 

D’aquesta manera, es pretén despertar interès als alumnes que comencen l’estudi de la 
matèria “Tecnologies” al primer curs de l’educació secundària obligatòria referent a la 
Tecnologia, a què vulguin aprendre uns coneixements interessants per a la seva formació i a 
motivar-los per a què s’atreveixin a buscar informació de manera autònoma. Per tant, el treball 
consistirà en proposar com s’explicaran aquests continguts, és a dir, es presentaran amb la 
programació, la temporització i la metodologia d’explicació per als alumnes. 

Els objectius que es volen assolir són contribuir a l’enriquiment de les capacitats i coneixements 
de l’alumnat per a què sigui capaç d’entendre que la tecnologia és un conjunt de coneixements 
destinats a cobrir necessitats de les persones individualment o col·lectivament des de 
l’existència de l’ésser humà. A més, els alumnes han de relacionar la tecnologia amb els factors 
que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social. 

L’avaluació per part del docent haurà de valorar l’actitud de l’alumne en la realització de les 
activitats així com el seu interès per a intentar entendre els conceptes que es tracten en la 
unitat didàctica o assignatura optativa, com poden ser els invents tecnològics i la seva 
repercussió en la societat, la innovació tecnològica, l’ús d’eines i tècniques tecnològiques, etc... 
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2. Descripció de la situació actual 
 

Actualment, el centre d’educació secundària on s’ha dut a terme el pràcticum, a primer d’ESO, 
ofereix una sèrie d’assignatures optatives i de  crèdits variables on es treballen diverses 
competències bàsiques. La idea de preparar l’elaboració dels continguts d’un nou crèdit 
variable a primer d’ESO és perquè es vol intentar que els alumnes assoleixin uns coneixements 
que els puguin servir com a complement dels continguts establerts al currículum de 
Tecnologies, d’acord amb el Decret 143/20071 al llarg de tota la etapa d’educació secundària, 
és a dir, els materials que es treballin en aquest crèdit variable, tenen alguna relació amb 
alguna o algunes unitats didàctiques de l’assignatura de Tecnologies i així s’especificarà a 
l’apartat de la programació didàctica del mateix.  

Com s’ha comentat al paràgraf anterior, a alguns dels crèdits variables que imparteix el centre 
a primer d’ESO (els trimestrals), es treballa alguna de les competències bàsiques amb la 
intenció de reforçar-la, ja sigui en l’àmbit de llengües o matemàtiques i s’aconsella a cada 
alumne que esculli aquell crèdit que li serveixi de complement en la matèria on els seus 
resultats acadèmics podrien millorar; per exemple,. si un alumne suspèn matemàtiques se li 
acostuma a recomanar que cursi algun crèdit variable de reforç de matemàtiques. No obstant, 
per als alumnes que no tenen especial dificultat en alguna matèria, el centre també ofereix 
altres crèdits variables, com per exemple una segona llengua estrangera (francès), amb la 
intenció d’ampliar els coneixements dels alumnes. A més, també existeixen altres crèdits on es 
treballen la capacitat de treball en equip, la competència digital, la recerca informàtica, etc... És 
a dir, la idea del centre amb els crèdits variables, segons el seu projecte educatiu és reforçar 
els coneixements dels alumnes que presentin dificultats en alguna matèria, o bé ampliar-los en 
el cas que no necessitin ajuda. A més, degut a la obligatorietat de l’establiment de l’assignatura 
de Religió segons la llei d’educació LOMCE2, com a assignatura optativa, el centre també 
ofereix el crèdit variable de Religió per als alumnes que, de manera voluntària, la escullin i la 
vulguin cursar. 

Però una de les competències bàsiques que es treballa de manera obligatòria, segons el 
projecte educatiu del centre, als crèdits variables o matèries optatives és la competència digital. 
I a tal fi, al seminari de tecnologia de l’institut s’ha elaborat un crèdit variable que tots els 
alumnes de primer d’ESO han de cursar i superar obligatòriament, on es treballa aquesta 
competència. Per tant, d’acord amb el currículum de la ESO on s’especifica que dues hores 
setmanals estan destinades a les assignatures optatives o crèdits variables, els alumnes 
treballen una hora setmanal en aquest crèdit i l’altra hora restant està reservada per a un altre 
dels crèdits oferts. 

D’acord amb el que s’ha explicat a la introducció d’aquest Treball Final de Màster, la idea no és 
reemplaçar cap de les matèries optatives o crèdits variables, sinó complementar la oferta de les 
mateixes, per tant, es tracta d’una millora partint des d’una bona base. Aleshores, la intenció de 
crear un crèdit variable anomenat “Història de la Tecnologia” de manera trimestral té com a 
objectiu treballar de manera conjunta els continguts de l’àrea de tecnologia i de l’àrea social-
humanística per a què els alumnes puguin descobrir en quina de les dues es troben més 
còmodes a l’hora de treballar. D’aquesta manera aquest crèdit els pot ajudar a decidir sobre 
quina de les dues branques voldran escollir en el futur quan hagin de triar quina línia educativa 
volen estudiar.  A més, aquest crèdit està pensat impartir-lo per a què el professor també pugui 
detectar en quina destaca cada alumne i guiar-lo.  

 

                                                           
1 Currículum de l’ESO a Catalunya:< http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso> 

2LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa; Artículo 24, Organización del primer ciclo 

de Educación Secundaria Obligatoria, pág 16 <http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-
12886.pdf> 
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S’ha de tenir en compte que si es treballa amb activitats atractives per als alumnes, de manera 
que aquests es diverteixin i gaudeixin quan les realitzen, es pot descobrir amb més facilitat 
quina és la vocació o quins són els continguts que realment agraden a cada alumne. 
 
No tots els crèdits variables tenen la mateixa consideració en el centre, perquè hi ha alguns 
que serveixen per a consolidar l’assoliment de les competències bàsiques i d’altres estan 
destinats a ampliar coneixements. A continuació es fa una breu descripció de quins són els 
crèdits variables que el centre imparteix a primer d’ESO, per a poder comprovar quines són les 
competències i els continguts que es treballen i poder justificar, d’aquesta manera, que la idea 
d’aquest Treball Final de Màster no es reemplaçar cap dels crèdits, sinó ampliar la oferta dels 
mateixos. Les matèries optatives que el centre imparteix actualment són:  
 

• ANUALS:  Francès i Religió 
 

• TRIMESTRALS:  Competències bàsiques de llengua castellana i llengua catalana, 
Agenda 21 i Revista Digital 

D’aquesta manera, el currículum del primer curs d’ESO del centre3 queda configurat de la 
següent manera: 

Taula 1: Currículum actual del centre educatiu 

CURRÍCULUM 1r ESO (Actual) 
Matèries  obligatòries                          Matèries   Hores  

 Llengua catalana 

 

3 

Llengua castellana 3 

Llengua estrangera 4 (3+1)(*) 

Matemàtiques 4(3+1)(*) 

Ciències naturals 3 

Ciències socials, geografia i historia 3 

Educació física 2 

Música 2 

Tecnologia 2 

Competència Digital (OPTATIVA CENTRE) 1 

Tutoria  1 

Treball de síntesi (1) 
 

 

Optativa/Alternatives  

 

Escollir una franja  

Franja 1 

Anual 

 

Francès 

 

 

 

2 

Franja 2 

Anual 

           Religió 

 
Franja 3 

 
Trimestral 

CB Castellà 

CB Català 

Revista 

Agenda 21 

TOTAL HORES    30 

                                                           
3 Aquesta informació es troba a la documentació pròpia del centre educatiu, disponible a l’Annex no 
publicable del treball 

(*) A tots els grups de primer d’ESO s’afegeix una hora addicional de matemàtiques i de llengua anglesa. A més, al 
grup d’atenció a la diversitat, s’afegeix una hora extra a les llengües.  
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Com s’ha pogut observar a la taula anterior, la oferta actual de crèdits variables d’ampliació de 
coneixements és de dues matèries, Agenda 21 i Revista.  
 
Aleshores, la idea d’aquest TFM és la de crear una altra matèria per a què la oferta sigui de 
tres matèries trimestrals, amb la intenció que els alumnes, que no tenen cap dificultat per a 
assolir les competències bàsiques de llengües d’acord amb el currículum, puguin cursar tres 
matèries optatives diferents al llarg dels tres trimestres de tot el primer curs de la ESO. 

D’aquesta manera, els alumnes poden aprofitar més el temps per a aprendre continguts 
diversos que els poden servir per a ampliar els seus coneixements, en aquest cas, tant de 
l’àmbit de tecnologia com de ciències socials. A continuació es fa una breu descripció de les 
matèries optatives o crèdits variables trimestrals  d’Agenda 21 i de Revista, que són les dues 
que ofereix el centre a primer d’ESO per a alumnes que no tenen cap dificultat en l’àmbit de 
llengües, és a dir, són crèdits variables per a ampliar coneixements, no per a reforçar.  
 
Agenda 21 4 

L’Agenda 21 de Lleida és un programa on estan implicats el govern i els agents cívics del 
municipi guiats pel Pla d’Acció Local. Aquest programa té com a objectiu facilitar la implicació 
dels centres escolars en el projecte planetari de construir un món més sostenible, començant 
per la intervenció en l’entorn més immediat.  Els centres que vulguin formar part de la proposta 
de formació Agenda 21 Escolar s’han de ficar en contacte amb l’ajuntament del municipi al qual 
pertanyen (sempre i quan aquest ho ofereixi). També poden participar els centres educatius de 
la província, tot i què els de la capital tenen prioritat. Els centres poden ser d’educació infantil, 
de primària i de secundària (ESO i Batxillerat). L’Agenda 21 Escolar d’un centre serà la que 
aquest decideixi, és a dir, el centre decidirà quins col·lectius hi participaran, com s’organitza i el 
nombre i dimensió dels compromisos que adquireix. 

La vinculació que té aquest projecte amb els centres educatius és proposar diverses activitats 
que estiguin relacionades amb l’educació mediambiental i es duen a terme a través del 
departament científic-tècnic, en concret des del seminari de Ciències Naturals. La proposta 
d’activitats de formació del programa Agenda 21 per al curs 2014/2015 són: 

- Curs “Un hort a l’escola” 
- Curs “Els residus a l’aula” 
- Curs “Treballem el medi a l’escola” 

 
Des de la direcció web del departament de sostenibilitat de l’ajuntament es dóna informació 
referent a la programació de cadascun dels cursos oferts, així com els temes que s’han de 
tractar a cadascuna de les sessions.  La informació referent al programa Agenda 21 escolar es 
pot trobar a la direcció web que apareix a la part inferior de la pàgina 

Revista 5 

Aquest crèdit variable consisteix en la redacció i elaboració d’una revista digital que és propietat 
del centre. Aquesta revista es publica cada tres mesos, de tal manera que cada a exemplar  li 
correspon un període de redacció i publicació d’un crèdit variable trimestral, d’acord amb la 
programació. Cada edició de la revista és elaborada i redactada pels alumnes del centre. Es 
publiquen articles relacionats amb activitats que realitza el centre com per exemple, sortides, 
activitats escolars i extraescolars, activitats del pla d’acció tutorial, etc. També apareixen 
treballs que han elaborat els alumnes en alguna de les assignatures (poemes, redaccions, etc.) 
 

                                                           
4 Pàgina web del Programa Agenda 21 de Lleida  http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-
escolar-de-lleida 

5 Informació a la web del centre educatiu, disponible a l’Annex no publicable del treball 
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3. Descripció de la solució proposada 
 
En aquest apartat apareixen la programació, els objectius d’aprenentatge, els criteris 
d’avaluació i les competències bàsiques treballades. També es fa una explicació  dels 
continguts que es volen explicar durant el transcurs del període lectiu de l’assignatura optativa.  
 
S’ha considerat que es disposen de 12 sessions de classe, tenint en compte que es tracta 
d’una assignatura trimestral, és a dir 3 mesos per 4 dies de classe al mes, en el millor dels 
casos. Dues de les sessions no són ni d’explicació de continguts ni de realització d’activitats; 
consisteixen en el visionat d’una pel·lícula i una visita a un museu. Això s’ha ideat, tenint en 
compte que el nombre de sessions pot variar, i que si s’ha de prescindir d’alguna classe, és 
preferible que sigui una d’aquestes dues. Per tant, es pot dir que aquestes dues sessions són 
de folgança. 
 
Les 12 sessions programades es complementen amb una guia per a l’estudiant, que es tracta 
d’un material didàctic elaborat per l’autor del Treball Final de Màster i que apareix a l’Annex. És 
convenient seguir aquesta guia mentre s’analitzen les activitats indicades a les sessions 
programades. L’índex de sessions, que es podran veure en aquest apartat és: 
 
Sessió 1 (El foc) .......................................................................................................................... 13 

 
Sessió 2 (El teler i els recipients del neolític) .............................................................................. 15 

 
Sessió 3 (La roda) ....................................................................................................................... 17 

 
Sessió 4 i 5 (Construcció de grans ciutats) ................................................................................. 18 

 
Sessió 6 (La Escriptura i la impremta de Gutemberg) ................................................................ 20 

 
Sessió 7 (La Brúixola) ................................................................................................................. 22 

 
Sessió 8 (La màquina de vapor) ................................................................................................. 23 

 
Sessió 9 (La bombeta) ................................................................................................................ 25 

 
Sessió 10 (El telèfon i el Codi Morse) ......................................................................................... 27 

 
Sessió 11 (Sortida al MNACTEC) ............................................................................................... 29 

 
Sessió 12 (Visionat de pel·lícula) ................................................................................................ 30 

 
Cada sessió consisteix a explicar com i quan van sorgir els aquests invents, amb una o 
diverses activitats pràctiques complementàries. Per tant, com s’ha explicat al paràgraf anterior, 
el contingut que s’explicarà a cada sessió ha d’estar complementat amb la guia de l’estudiant 
que s’adjunta a l’Annex d’aquest treball. Aquesta guia, és un dossier que  consisteix en un bloc 
de 10 pàgines on explica de manera molt resumida els trets tecnològics més rellevants, 
relacionant-los amb el període de la història al qual pertanyen cronològicament. 
 
La descripció de cada sessió consta de tres parts; una introducció, on es contextualitza i se 
situa cada invent en el moment de la història corresponent; una explicació de les activitats i/o 
experiments a realitzar, on es descriuen les activitats pràctiques que es faran i com es faran 
(adjuntant referències). I per últim un apartat amb les conclusions explicant quins són els 
objectius que es tenen amb la realització de les activitats i quina és la justificació d’haver-les 
triat, així com les finalitats que tenen.  
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3.1. Programació didàctica 

 
En aquest apartat s’adjunta la programació del crèdit variable proposat com si es tractés d’una unitat didàctica, és a dir, s’expliquen els objectius d’aprenentatge, la relació 
amb les competències bàsiques i els criteris d’avaluació. També s’explica quins són els continguts que es treballaran d’acord amb el currículum de la ESO, la relació amb 
altres matèries i, per últim, s’adjunta la programació de les sessions de classe amb una breu descripció introductòria que serveix per a tenir una idea. Al següent apartat 
s’explicarà detalladament com es pretén dur a terme cada sessió de classe. 
 

Taula 2: Programació del crèdit variable com a una unitat didàctica 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

1r ESO  12 SETMANES 3r TRIMESTRE 2014/2015 BRUNO MORENO CUESTA 
 

MATÈRIES TÍTOL (i justificació) 

MATÈRIES OPTATIVES/ALTERNATIVES 
HISTÒRIA DE LA TECNOLOGIA (Aquesta matèria optativa té com a objectiu explicar les diferents etapes de la història de la 
tecnologia, mitjançant els invents més rellevants al llarg de la humanitat de manera pràctica i interactiva) 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Facilitar la comprensió de la tecnologia en el 
present, perquè no hi ha  res en el present que 
no pugui ser comprès millor a través del passat. 

Comunicativa, lingüística i audiovisual 
Artística i cultural 
Matemàtica 
Autonomia i iniciativa personal 
Coneixement i interacció amb el món físic 

1 Descriure i exposar correctament una investigació tecnològica 
històrica rellevant, ometent el material superflu. 

2 
Seleccionar la informació rellevant, amb la finalitat de realitzar una 
exposició completa, precisa, equilibrada, fent ús d’algunes de les 
convencions de la comunicació històrica.  

Despertar interès pel passat tecnològic, donant a 
entendre que el passat és allò que ha succeït i la 
Història és la investigació que explica la 
coherència a aquest passat. 

Comunicativa, lingüística i audiovisual 
Artística i cultural 
Autonomia i iniciativa personal 
Coneixement i interacció amb el món físic 

3 

Estructurar la informació complexa d’una forma apropiada, amb la 
finalitat de defensar una argumentació analítica, coherent i 
equilibrada sobre un problema històric i tecnològic substancial; 
demostrant ser conscient de l’existència d’enfocaments alternatius. 

Preparar als alumnes per a la vida adulta. La 
Història ofereix un marc de referència per a 
entendre els problemes socials, i la Tecnologia 
per als problemes i  temes tècnics i tecnològics, 
per tal de viure amb plena consciència 
ciutadana. 

Comunicativa lingüística i audiovisual 
Artística i cultural 
Aprendre a aprendre 
Autonomia i iniciativa personal 
Coneixement i interacció amb el món físic 
Social i ciutadana 
Matemàtica 

4 Demostrat tenir recursos i elements suficients per tal  d’orientar-se en 
la Història de la Tecnologia de tot el món. 

5 
Conèixer les condicions i tipus de vida dels éssers humans en les 
seves regions i països al llarg de tota la Història de la Humanitat, 
amb una ordenació correcta de la Història i la Tecnologia. 

6 Adquirir destreses, actituds i mètodes que permetin conèixer i 
comprendre les diferents societats. 
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Contribuir al desenvolupament de les facultats 
del coneixement mitjançant un estudi disciplinat, 
ja que la Història depèn, en gran part, de la 
investigació rigorosa i sistemàtica. El 
coneixement històric és una disciplina per a la 
formació de idees sobre els fets humans, la qual 
cosa permet la formulació d’opinions i anàlisi 
sobre les coses mol més estrictes i racionals. 
 

 
Tractament de la informació i competència 
digital 
Comunicativa lingüística i audiovisual 
Autonomia i iniciativa personal 
Artística i cultural 
Social i ciutadana 
Coneixement i interacció amb el món físic 
Aprendre a aprendre 
Matemàtica 
 

7 

Profunditzar en els coneixements tecnològics inherents a la Història 
Antiga, Història Medieval, Història Moderna i Història Contemporània, 
i que constitueixen les bases de la tecnologia de la societat 
occidental actual. 

8 

Conèixer les innovacions metodològiques recents en el camp de la 
Història i de la Tecnologia i generar un marc on puguin confluir 
aportacions de camps diferents del coneixement des d’una 
perspectiva integradora i multidisciplinària.  

10 
Disposar de les destreses i habilitats fonamentals per a l’aprofitament 
dels coneixements adquirits i la seva aplicació en la correcta 
interpretació i difusió del món de la Història de la Tecnologia.  

CONTINGUTS 

CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DIDÀCTICS ESPECÍFICS CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES  
 

 

Aplicacions i normes de seguretat i d’ús en la 
utilització de màquines, eines i espais. 

Valoració de l’estalvi de material: reciclatge, 
reutilització i economitzar 

 

 

Activitats:  D’ampliació, voluntàries 

Projecte al taller : Construcció d’objectes senzills que 
representen els invents explicats  a cada sessió 

Matemàtiques i Ciències socials:  Representació gràfica i 
escales. Recerca d’informació sobre histporia 

Llengua:  Producció de textos orals i escrits per comunicar i 
compartir projectes. Presentació de documentació i treballs 

Ciències de la naturalesa:  Reutilització i reciclatge de materials. 
Ús de normes de seguretat. 

Amb totes les matèries:  utilització dels recursos TIC 
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I AVALUACIÓ 

 

La temporització de les sessions d’ensenyament d’aquesta unitat didàctica estan plantejades per a ser desenvolupades en 
un període de 12 setmanes, amb una sessió, la qual cosa significa que en total es disposen de 12 sessions de 55 minuts, en 
les quals també es pot incloure una sortida com la que s’explicarà al següent apartat. L’objectiu principal és que cada 
setmana es pugui realitzar cada sessió tal com s’estableix a la programació que es mostra a continuació. 

En aquesta taula es farà una enumeració i un breu sumari de les activitats teòriques i, especialment, pràctiques que es faran 
durant totes les sessions del curs. A l’apartat següent, es farà una explicació més àmplia i detallada de com es duran a 
terme les activitats pràctiques, tot justificant per què s’han triat aquestes activitats. 

S’avaluarà l’assoliment dels coneixements i objectius proposats mitjançant una rúbrica que avaluarà el comportament, 
l’actitud i l’interès mostrat pels alumnes al llarg de totes les sessions. No hi ha intenció d’avaluar mitjançant examen. 

SUMARI DE LES SESSIONS PROGRAMADES 

Sessió 1  El Foc 

Sessió teòric-pràctica sobre un dels primers invents que ha estat determinant per a la història de la humanitat. En aquesta 
sessió es tracta de contextualitzar i situar l’aparició del foc en el paleolític i explicar la importància que aquest va tenir i que 
ha tingut per a les persones. També s’explicarà que l’ésser humà és l’única espècie que sap controlar el foc. 

Sessió 2  El teler del neolític i els recipients 

Es tracta d’una sessió pràctica on els alumnes hauran de treballar amb una eina que simularà el teler del neolític de manera 
senzilla i també servirà per a què puguin elaborar uns recipients que simulin als que es fabricaven amb argila durant el 
neolític. D’aquesta manera es pretén que puguin aprendre la importància d’aquests dos invents que van ser determinants 
per al traspàs de la vida nòmada a la sedentària. 

Sessió 3  La roda 

La finalitat d’aquesta sessió és contextualitzar i situar l’invent de la roda al V mil·leni a.C a l’antiga Mesopotàmia. Aquest ha 
estat un altre descobriment important per al desenvolupament tecnològic i social de les persones. La intenció és realitzar una 
sessió teòrica i pràctica explicant les diferents utilitats i aplicacions que ha tingut la roda al llarg de la història.  

Sessió 4 i Sessió 5  Construcció de grans ciutats  

En aquestes dues sessions es té la intenció d’explicar la importància que ha tingut la tecnologia quan es van començar a 
construir els grans assentaments de població. L’objectiu és que durant el transcurs d’aquestes dues hores de classe els 
alumnes juguin a videojocs de construcció de ciutats i puguin observar per què va ser tan important per a les persones el fet 
d’estabilitzar-se com a societats sedentàries i quins eren els factors determinants per a construir les ciutats. 

Sessió 6  L’escriptura  

L’objectiu principal és donar a entendre la importància que ha tingut l’escriptura per a les persones. La idea és realitzar una 
sessió teòrica i pràctica on s’expliqui breument la història de l’escriptura en la societat occidental des de les primeres 
evidències fins a l’aparició de la impremta de Gutenberg al segle XV.  Després, els alumnes hauran de realitzar una activitat 
pràctica que consistirà en escriure missatges ocults amb tinta invisible.  
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Sessió 7  La brúixola 

En aquesta sessió l’objectiu és situar l’aparició de la brúixola en un moment posterior al de la construcció de grans ciutats, 
és a dir, quan es van començar a establir les rutes comercials marítimes i es va haver de crear un invent que permetés la 
orientació. Degut a què no existeixen evidències clares que mostrin exactament quan es va inventar, es contextualitzarà la 
situació en el moment de la implantació a Europa, tot i què molt probablement ja s’havia utilitzat prèviament a l’antiga Xina.  

Sessió 8  La màquina de vapor 

Aquí es fa un altre salt important en la història i s’arriba al segle XVIII. Aquesta és una sessió teòric-pràctica on els alumnes 
visionaran un experiment senzill que expliqui el principi bàsic de la màquina de vapor i vídeos explicatius del funcionament 
de la màquina de vapor. 

Sessió 9  La bombeta 

Es tracta d’una sessió pràctica que consistirà en la realització d’un altre experiment que expliqui el funcionament de la 
bombeta, que també ha estat un altre invent important per a la humanitat. La idea és contextualitzar la sessió en la segona 
revolució industrial i explicar en què es va basar Thomas Alba Edison per a la fabricació d’aquest aparell. 

Sessió 10  El telèfon  

Aquesta també és una sessió pràctica on els alumnes podran realitzar un experiment senzill que els ajudi a entendre en què 
consisteix el funcionament del telèfon i en què es va basar Graham Bell per a la seva invenció. També es farà un altre 
experiment de comunicació amb sistema Morse, que és el que existia immediatament abans del telèfon. 

Sessió 11  Sortida al MNACTEC 

S’escull el museu del MNACTEC com a visita complementària per a aquesta unitat, perquè els alumnes podran veure la 
relació entre els continguts que s’han explicat sobre els diferents invents de manera pràctica, amb moltes de les exposicions 
de les quals disposa aquest museu. D’aquesta manera, si els alumnes poden veure també part dels continguts dins del 
museu, es pot complementar la informació que s’ha donat a classe 

Sessió 12  Visionat de part d’una pel·lícula 

S’escull la pel·lícula Náufrago (2000), de Robert Zemeckis protagonitzada per Tom Hanks. La idea és només visionar un 
fragment de la pel·lícula, on el protagonista arriba per accident a una illa deserta. La intenció és que el fragment duri uns 40 
minuts (per a poder encabir-ho en una classe lectiva). S’ha decidit triar aquesta pel·lícula perquè, en el fragment seleccionat, 
es pot apreciar molt bé la importància de les tecnologies en la societat actual. 
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3.2. Descripció de les sessions 

Sessió 1 (El foc) 

 
Introducció 
 
Durant el transcurs d’aquesta sessió cal que els alumnes puguin aprendre quins són els 
components necessaris per a l’obtenció del foc. Per a això és necessari, en primer lloc, 
contextualitzar la situació de l’origen de la creació del foc; per tant, és necessari consultar la 
guia de l’alumne que s’adjunta a l’annex i situar-se al paleolític. 
 
La sessió es pot començar explicant que el foc és un dels experiments més importants en la 
història i que es té constància que fa vuit-cents mil anys l’ésser humà, no solament coneixia el 
foc, sinó que també tenia la capacitat per transportar-lo d’un lloc a un altre, en funció de les 
seves necessitats. També és necessari explicar que les evidències confirmen que el foc va ser 
descobert de manera intencionada i que el primer mètode per a la seva obtenció va ser realitzat 
per l’homo erectus fa 1.600.000 anys, amb el fregament d’un pal amb fusta seca.  
 

 
Imatge 3. Tècnica per a fer foc amb fregament <www.plancocina.com> 

Prèviament a aquest sistema d’obtenció, hi ha evidències que també demostren que el foc 
s’obtenia mitjançant fenòmens naturals (llamps de tempestes). El fet de descobrir un sistema 
per a l’obtenció del foc de manera intencionada va facilitar molt a l’homo erectus la 
supervivència i a tenir un cert grau d’independència. 

Activitats i/o experiments a realitzar a classe 

L’activitat pràctica d’aquesta sessió cal que ajudi a consolidar el coneixement per part de 
l’alumne, en què consistia el mètode d’obtenció de foc amb un pal de fusta i per què, d’aquesta 
manera s’obtenia foc. Per a això és convenient explicar quins són els components necessaris 
que provoquen l’aparició del foc: font de calor, combustible i comburent (triangle del foc). Els 
alumnes han d’entendre que sense la presència d’algun d’aquests tres components, el foc 
desapareix.  Un experiment casolà que pot ajudar a comprendre el sistema d’obtenció de foc 
utilitzat per l’homo erectus és el que es pot veure a l’esquema que apareix a continuació 
(obtenció de foc per fricció). 
 

 

Imatge 4. Materials i eines per a realitzar foc amb fregament <www.librosmaravillosos.com> 
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L’enllaç que apareix a continuació, correspon a un vídeo on s’explica un experiment senzill per 
a l’obtenció de foc amb fricció utilitzant eines elaborades a tal fi. Aquest experiment també pot 
ser realitzat amb material més fàcil d’obtenir, perquè el torn i l’arc que apareixen a l’esquema 
anterior es poden obtenir amb un penja-roba de fusta. Per tant, el material necessari per a dur 
a terme aquesta activitat és: 
 

• Un penja roba de fusta 

• Una corda 

• Un tros de fusta de 20 mm de gruix 

Un aspecte molt important que cal tenir en compte a l’hora de realitzar aquest experiment és 
que si no es disposen dels elements i mesures de seguretat oportuns (aula de tecnologia 
correctament equipada, extintor, etc...) no es pot dur a terme en l’interior d’un centre educatiu; 
per tant, és recomanable realitzar-lo a l’exterior i vigilar en tot moment que els alumnes no 
entrin en contacte ni amb el foc ni amb les eines calentes. A continuació es mostra l’enllaç del 
vídeo corresponent. 
 

(Cómo hacían fuego nuestros antepasados prehistóricos) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BWbB1aourIs 
 
Conclusions 
 
L’objectiu d’aquesta sessió teòrica i pràctica és donar a entendre als alumnes la importància 
que va tenir per als humans el fet de poder obtenir i controlar el foc; ja que ha estat un 
descobriment tant important que encara, avui en dia, les persones encara continuen utilitzant-lo 
en infinitats d’aplicacions. 

Referències  

Historia Universal. El Fuego Periodo Neolitico Diferencia Paleolitico Descubrimiento Hombre  
<http://historiaybiografias.com/fuego/> 
 
Wikipedia. Dominio del fuego por los primeros humanos 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_del_fuego_por_los_primeros_humanos> 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

  
Proposta i descripció dels continguts i de la programació de la matèria optativa  

o crèdit variable “Història de la Tecnologia” per a primer d’ESO.   15 

 
Sessió 2 (El teler i els recipients del neolític) 

 
Introducció 
 
La idea principal és que aquesta sessió consisteixi en la realització de dues activitats 
pràctiques al taller, que serveixin per a fer entendre als alumnes com els habitants del neolític 
van desenvolupar tècniques per a elaborar peces de roba i per a emmagatzemar aliments.  
 

 
Imatge 5: Tecnologies del neolític <www.socialscienceshighlandssev.wordpress.com> 

 

Per tant, el primer que s’ha de fer és, d’acord amb la guia de l’alumne (veure annex), situar i 
contextualitzar la situació en el neolític, explicant que va ser aleshores quan els homo sapiens 
van transformar l’estil de vida nòmada a sedentari, gràcies també al fet de saber generar i 
transportar el foc. La fotografia següent, extreta de la referència que s’indica, pot ser una bona 
eina per a explicar als alumnes un sumari del contingut que es pretén que entenguin. 
 
Activitats i/o experiments a realitzar a classe 
 
L’objectiu és que en aquesta sessió els alumnes portin a l’aula taller els materials necessaris 
per a construir un teler senzill i plastilina o pasta de modelatge tipus argilosa per a simular la 
construcció de recipients amb fang. Per tal de reduir material i de què tots els alumnes puguin 
realitzar la pràctica, és convenient dur a terme aquesta activitat en grups. Aleshores, el material 
necessari és: 
 

- Una peça rectangular de cartró 
- Un cabdell de fil de llana (acrílic, tipus perlé) 
- Una peça de fusta que simuli l’agulla 
- Plastilina o pasta de modelatge tipus argilosa  
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En l’activitat del teler la idea és marcar i retallar amb les tisores o un 
cúter la peça de cartró i, marcar amb una barrina o punxó els forats. Per 
fer l’ordit i la trama s’ha d’utilitzar el fil de llana.  
 
A continuació, cal passar l’ordit amb l’ajut de l’agulla i, finalment, passar 
la trama amb la mateixa agulla, tal com s’indica al dibuix següent. 
 

 
Imatge  6. Teler didàctic senzill. <Tecnologia 2n ESO, Joseph Gual, McGraw -Hill>  

 
D’altra banda, en l’activitat de la construcció de recipients, la idea és utilitzar la pasta de 
modelar tal i com es veu a l’explicació que apareix a l’enllaç corresponent, on també hi ha el 
vídeo amb el procediment necessari. 
 

 
 

 

  
 

Imatge 7. Realització de recipients amb plastilina.  
 <www.trucosymanualidades.com/vasijas-con-rollos-de -arcilla/> 

 
www.youtube.com/watch?v=KAxt1B1G_xY 

 
Conclusions 

L’objectiu principal d’aquesta sessió és que els alumnes puguin entendre amb dos exercicis 
pràctics dues de les tècniques que van servir a l’ésser humà al neolític per tal de convertir la 
vida nòmada en sedentària. La idea principal és que es pugui comprendre la importància que 
va tenir la tecnologia a l’hora de facilitar i millorar les condicions de supervivència de les 
persones en aquest moment determinat de la història. 
 
Referències 

Prehistoria para principiantes: 
<http://roble.pntic.mec.es/fpef0013/prehistoriaparaprincipiantes/Neolitico.html> 

Historias y biografías. Historia universal. La Cerámica, Descubrimientos en el Neolitico Inventos 
del Hombre: <http://historiaybiografias.com/ceramica/> 
 
Social Sciences blog for Students. Highlands: 
<http://www.socialscienceshighlandssev.wordpress.com 
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Sessió 3 (La roda) 

 

Introducció 
 
Ara cal situar-se a l’antiga Mesopotàmia, perquè la primera roda de la qual es té constància va 
ser utilitzada a Ur, al voltant de l’any 3.500 a.C. Tot i què malgrat que no existeixen evidències 
arqueològiques, es creu que les primeres rodes van aparèixer a Sumèria aproximadament l’any 
8.000 a.C, essent la seva invenció, el resultat d’una lenta evolució de la combinació del rodet i 
el trineu.  
 
No obstant, degut al temps de què es disposa per dur a terme aquesta sessió, aquí només es 
tractaran dues de les aplicacions de la roda, tenint en compte que el context on es situa la 
classe és moment previ a l’inici de la construcció de grans ciutats. 
 
Activitats i/o experiments a realitzar a classe   

Els alumnes treballaran amb dues activitats totalment pràctiques, amb una explicació teòrica 
prèvia del professor, que consisteixen en la construcció d’un carro senzill i una politja, ja que 
són dues màquines que es van utilitzar per a dur a terme l’aixecament de grans imperis. 

Aleshores, la part pràctica de la sessió consisteix en què el professor doni el material i els 
elements preparats als alumnes per a la construcció dels dos objectes que s’han comentat, de 
tal manera que el temps d’execució sigui el més curt possible. La idea és que les construccions 
siguin amb fusta i sense claus ni puntes punxants.  
 

  

Imatge 8. Exemple de  maqueta de carro de fusta. <www.juguetesdidacticosd emadera.com>  

Imatge 9.. Exemple de maqueta de politja. <Tecnologi a 2n ESO, Joseph Gual, McGraw-Hill> 

 
Conclusions  
 
L’objectiu d’aquesta sessió és explicar als alumnes que, la roda, probablement és un dels 
invents més importants de la història. Pràcticament qualsevol màquina construïda des del 
moment de la revolució industrial posseeix en major o menor mesura, la presència de la roda, 
per tant, és difícil imaginar un sistema mecanitzat sense la presència de la roda o un 
component simètric movent-se de forma circular al voltant d’un eix.  
 
La finalitat d’aquesta sessió, més que aconseguir que els alumnes construeixin els objectes i 
comprovin el seu funcionament, és intentar acabar contextualitzant la situació en l’antic Egipte, 
explicant també que van ser els egipcis qui van millorar la roda inventada a Mesopotàmia, 
construint la roda amb radis aproximadament l’any 2.000 aC, i que va ser aleshores, quan es 
van començar a construir les grans ciutats. 
 
Referències 
 
Recuerdos de pandora. La invención de la rueda 
<http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/la-invencion-de-la-rueda/> 
 
Juguetes Artesanales de Madera: <http://juguetesdidacticosdemadera.blogspot.com> 
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Sessió 4 i 5 (Construcció de grans ciutats) 

 
Introducció 
 
Aquesta sessió està ideada per a dur-la a terme a l’aula d’informàtica, perquè es tracta que els 
alumnes juguin a un joc d’estratègia de construir i desenvolupar grans ciutats medievals. Tot i 
què el joc no tracta cap civilització concreta, perquè les que apareixen són fictícies, s’ha de 
contextualitzar la situació en l’any 3.500 - 2.000 a.C, aproximadament quan van començar a 
aparèixer grans civilitzacions com Egipte o Xina.  
 
L’objectiu d’aquesta sessió no és ensenyar als alumnes ni les característiques ni la cultura de 
cap civilització concreta, perquè això és un contingut que han d’estudiar a Història i Ciències 
Socials en el moment corresponent. Aquí es pretén que els alumnes puguin aprendre i 
entendre jugant, quines eren les condicions i característiques necessàries, des del punt de vista 
de la tecnologia, per a construir una ciutat d’una manera o d’una altra. 
 
Activitats i/o experiments a realitzar a classe   

L’activitat que es planteja és jugar a un videojoc on-line i gratuït anomenat Forge of Empires. 
Aquest es tracta d’un joc d’estratègia on només cal accedir al seu lloc web, registrar-se amb un 
nom d’usuari, un correu electrònic i una contrasenya. La idea és dedicar dues sessions a 
aquesta activitat per a què la primera consisteixi en explicar als alumnes en què consisteix i 
com funciona el joc i que en la segona, puguin dedicar tota una sessió a jugar i aprendre de 
manera més atractiva. 
 
El joc consisteix en crear una ciutat, partint de la base d’un petit assentament a l’Edat de Pedra, 
i veient com si s’acumulen recursos i es desenvolupen tecnologies, aquest assentament es 
converteix en una gran ciutat. Com s’ha explicat, el joc no requereix ni descàrregues ni 
instal·lacions, perquè es tracta d’un joc amb navegador que, actualment disposa de 8 servidors 
ordenats alfabèticament, cada servidor correspon a un escenari diferent. Els jugadors que 
entrin a un determinat servidor, poden jugar simultàniament i competir on-line. Es pot obtenir 
més informació a les referències web que s’adjunten al final de l’apartat. 
 

 

Imatge 10. Forge of empires. <www.juegosonline.com> 
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Conclusions  
 

El motiu d’haver escollit aquest joc és perquè, en primer lloc, es gratuït i online, amb la qual 
cosa es pot utilitzar sense haver de pagar cap tipus de llicència i de manera legal.  
 
Cal tenir en compte que en els centres educatius no es poden efectuar descàrregues o utilitzar 
material multimèdia que no sigui original. La majoria de jocs d’estratègia d’aquest tipus són molt 
cars econòmicament i molts d’ells requereixen el CD o DVD original a cada usuari per a 
funcionar correctament, per tant, si es pretén que els alumnes juguin on-line entre ells, caldria 
un joc original per a cadascú, si es volgués utilitzar el joc de manera legal.  
 
Aquest és un altre motiu pel qual s’ha fet aquesta elecció, perquè l’únic requeriment d’aquest 
joc és disposar de navegador i d’una bona connexió a Internet.  
 
Referències 
 
Tu Forgepedia. Guias y trucos para Forge of Empires: <http://www.empiresweb.com> 
 
Web oficial Forge of Empires. Innogames: <http://es.forgeofempires.com/> 
 
Wikipedia. Forge of empires: <http://es.wikipedia.org/wiki/Forge_of_Empires> 
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Sessió 6 (La Escriptura i la impremta de Gutemberg)  

 
Introducció 
 
En aquesta sessió de classe la idea és fer una explicació teòrica molt breu de l’evolució de 
l’escriptura fins l’aparició de la impremta de Gutemberg. L’objectiu no és explicar qui va inventar 
la escriptura o com es va inventar, perquè caldria una explicació molt àmplia i detallada per tal 
de donar-ho a entendre a alumnes de 1r d’ESO. L’única cosa que es pretén amb aquesta 
sessió és explicar i fer comprendre als alumnes la importància que va tenir el fet  de la invenció 
de la impremta, perquè facilitava molt el fet de poder escriure mecànicament i no manualment 
com s’havia fet fins aleshores. 
 
Per tant, per a poder ajudar als alumnes a comprendre com va repercutir el fet de no haver 
d’elaborar manuscrits i que fos una màquina qui escrivia, cal explicar breument quins sistemes 
d’escriptura hi havia hagut fins aleshores. També és necessari explicar com funcionava la 
impremta de Gutemberg, per a què els alumnes puguin entendre en què consistia i com va 
aconseguir facilitar la feina d’escriure. Per a això , es poden consultar les referències que 
s’adjunten al final d’aquest apartat, especialment el vídeo del qual es mostra l’enllaç, on es 
parla de l’evolució de l’escriptura des dels seus orígens fins l’aparició de la impremta, d’una 
manera molt resumida (10 minuts).  

 
(La Escritura, Invención e Historia - El Alfabeto y la Imprenta) 

https://www.youtube.com/watch?v=MqMGKTPJGQc 

 
Activitats i/o experiments a realitzar a classe   

L’activitat pràctica que es proposa per a aquesta sessió és escriure amb tinta invisible. Per a 
dur-lo a terme, els alumnes s’han d’agrupar en parelles i cada estudiant disposarà d’una fulla 
de paper DIN A4, un pinzell i un recipient amb suc de llimona natural. La idea és que cada 
alumne escrigui un missatge amb el suc de llimona, utilitzant el pinzell (el suc de llimona és la 
tinta invisible). Posteriorment, amb l’ajuda d’una espelma i del professor, cada parella 
corresponent ha de desxifrar el missatge que el seu company corresponent li ha entregat.  
 
El missatge apareix perquè, si es col·loca una espelma a sota del paper mullat amb suc de 
llimona (tenint la precaució de no entrar en contacte amb la flama), la zona mullada s’escalfa 
abans que la seca. Per tal de comprovar com realitzar aquesta activitat, s’adjunta un altre 
enllaç amb un vídeo que explica perfectament com s’han d’escriure missatges utilitzant suc de 
llimona com a tinta invisible. 
 

(La tinta invisible) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vv8qtr4esoA  
 
Conclusions  

L’objectiu d’aquesta activitat pràctica és demostrar als alumnes que l’escriptura és un mitjà de 
comunicació i que la invenció de la impremta, va facilitar molt a les persones el fet de poder-se 
comunicar i expressar les seves idees en llibres, enciclopèdies, etc...  
 
S’ha escollit l’activitat de la tinta invisible perquè es tracta d’un experiment entretingut i atractiu 
per als alumnes, és a dir, poden aprendre jugant i experimentant.  
 
A més, també explica a persones de la societat de les tecnologies de la informació i la 
comunicació una tècnica utilitzada antigament per tal de comunicar-se en secret, ja que avui en 
dia amb els dispositius mòbils, sempre es té una certa privacitat; cosa que antigament, era molt 
més difícil. 
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Referències  
 
Explorable. Experimento de la tinta invisible: <https://explorable.com/es/experimento-de-la-tinta-
invisible> 
 
Wikipedia. Historia de la escritura <http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_escritura> 
 
Anatomía de la historia. Disección del presente y del pasado. Como surgio la escritura.  
<http://anatomiadelahistoria.com/2012/05/como-surgio-la-escritura/> 
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Sessió 7 (La Brúixola) 
 
Introducció 
 
La idea d’aquesta sessió és explicar que la brúixola és un invent xinès que té, aproximadament, 
uns 1800 anys d’antiguitat. Les primeres brúixoles eren agulles imantades que suraven en 
recipients plens d’aigua, que apuntaven sempre a la mateixa direcció. Amb el temps es van 
anar millorant i reduint les seves dimensions fins convertir-se en instruments portables.   
 
Les agulles magnetitzades que s’utilitzen actualment van aparèixer a Xina entre els anys 850 i 
1050 aC. Aviat es va estendre el seu ús entre els navegants, que complementaven la brúixola 
amb la seva orientació mitjançant els estels. Una dada que fa pensar que a Europa es va 
inventar de manera independent a la Xina és que les brúixoles xineses sempre apunten cap al 
Sud, mentre que les europees ho fan cap al Nord. Els àrabs probablement van adoptar l’invent 
xinès, perquè els seus mapes i brúixoles sempre apuntaven cap al Sud i no cap al Nord. Per 
tant, el context on s’ha de situar aquesta sessió, ha de ser el moment on es va implantar l’ús de 
la brúixola a Europa, aproximadament l’any 1300 dC 
 
Activitats i/o experiments a realitzar 
 
L’activitat que s’ha pensat dur a terme en aquesta sessió és explicar quin és el funcionament 
bàsic de la brúixola amb un experiment senzill.  El primer que s’ha de fer és explicar breument 
als alumnes com funciona aquest invent, i per a això, es poden consultar les referències que 
s’adjunten a l’apartat corresponent. 
 
L’experiment consisteix en agafar un recipient i emplenar-lo d’aigua. Un cop estigui ple s’ha 
d’agafar una agulla i fregar-la durant uns minuts amb un imant per a què l’agulla es torni 
magnètica. Finalment, s’ha de clavar l’agulla en una peça de suro (un tap d’ampolla), i deixar-la 
a sobre de la superfície d’aigua que hi ha en el recipient. D’aquesta manera, degut al camp 
magnètic de la Terra, l’agulla s’orientarà sobre la superfície de l’aigua indicant el Nord 
magnètic. Es pot comprovar amb més claredat com dur a terme aquest experiment amb el 
vídeo que s’adjunta en el següent enllaç: 
 

(Experimento de magnetismo para niños) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cFots_wnThM  
 

 

Imatge 11. Experiment senzill del funcionament de l a bruíxola. <www.experimentoscaseros.net> 

 
Referències  

Historia y biografías. Curiosidades del mundo. Invención de la brujula Inventos Chinos Iman 
Terrestre Cronologia: <http://historiaybiografias.com/la_brujula/> 

 
Wikipedia. Brújula. <http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BAjula> 
 
Magazine Cultural y Independiente La Brújula Verde. La brújula, qué es y como funciona  
<http://www.labrujulaverde.com/2005/05/la-brujula-que-es-y-como-funciona> 
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Sessió 8 (La màquina de vapor) 

 
Introducció 
 
En aquesta sessió es fa un salt important en la història i ja s’arriba a la Revolució Industrial. Cal 
contextualitzar la situació en el moment de la història on les persones van voler mecanitzar el 
treball i no haver de dependre de la força humana o animal.  
 
La idea principal de la sessió és explicar quin és el principi bàsic de la màquina de vapor, tenint 
en compte que s’està explicant a alumnes de 1r d’ESO. Per tant, ha de consistir en la 
realització d’una activitat senzilla però molt gràfica, que mostri d’una manera molt simple en 
que es va basar James Watt per a la creació de la seva màquina de vapor; relacionant-ho amb 
els estudis teòrics sobre la pressió atmosfèrica de Galileu, Torricelli, Pascal i Von Guericke.  
S’ha de recordar que el comú denominador dels intents previs de creació de la màquina de 
vapor, és un tub submergit fins pràcticament el fons d’un recipient d’aigua  per on aquesta 
ascendeix quan s’incrementa la pressió sobre el líquid. Es pot obtenir més informació a les 
referències que apareixen a l’apartat corresponent. 
 
Activitat i/o experiments a realitzar 
 
L’activitat que es presenta per a dur a terme en aquesta sessió és l’explicació del funcionament 
bàsic de la màquina de vapor, que consisteix en introduir vapor d’aigua en un cilindre per tal 
que aquest exerceixi una determinada pressió que es converteixi en una força de moviment. 
Per a això, i per a què alumnes de 1r d’ESO ho puguin entendre de manera adequada, s’ha 
pensat en el següent experiment. 
 
Es tracta d’agafar una llauna de conserves cilíndrica oberta, preferentment de dimensions 
petites, i col·locar-la a sobre d’una superfície plana (una taula), amb aigua vessada per sobre. 
Aleshores es col·loca la llauna a sobre de la taula, de tal manera que la cara oberta de la 
mateixa entri en contacte amb l’aigua vessada; així la cara tancada quedarà per sobre. 
Aleshores, es deposita aigua sobre la cara superior de la llauna i alcohol (etanol), que per últim, 
s’encén amb un llumí per a què comenci a evaporar l’aigua que es troba per sota de la llauna. 
En el moment que això succeeixi la llauna es començarà a moure degut a la pressió que 
exerceix el vapor sobre el seu interior. Es pot comprovar com realitzar aquest experiment al 
vídeo que es mostra al següent enllaç: 
 

 

Imatge 12. Experiment senzill del funcionament de la màquina de vapor 

www.youtube.com/watch?v=uN34RDjdG5g 

 

Aquest experiment, ha de ser dut a terme amb les oportunes mesures de seguretat, per això és 
convenient que només sigui realitzat per el professor i que aquest ho mostri “in situ” als 
alumnes. 
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Posteriorment a la realització de l’experiment, es poden visionar alguns vídeos que expliquin de 
manera gràfica i tenint en compte que es tracta d’alumnes de 1r d’ESO el funcionament de la 
màquina de vapor. Per a això, es poden utilitzar els enllaços següents: 

Como funcionan las cosas. La màquina de vapor 

https://www.youtube.com/watch?v=Vqhz3EC0QiU (Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQl890ugKcQ (Parte 2) 

 
Conclusions  
 
Com s’ha explicat, l’objectiu consisteix a donar a entendre als alumnes quin és el principi bàsic 
del funcionament de la màquina de vapor. Per a poder complementar el contingut d’aquesta 
sessió, s’ha pensat la sortida al MNACTEC, de la qual es parlarà més endavant a l’explicació 
de la sessió 11. L’explicació del funcionament detallat de la màquina de vapor a alumnes de 1r 
d’ESO ha de ser de manera molt visual i pràctica, ja que encara no han estudiat màquines i 
mecanismes; per tant, a una sessió teòrica de classe sense cap altre recurs explicatiu que 
vídeos o imatges, s’hauria d’utilitzar un contingut i un vocabulari molt complex per als 
estudiants. 

Referències  

<http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor> 
 
<http://www.rtve.es/noticias/20110211/james-watt-maquina-vapor-origen-revolucion-
industrial/404679.shtml> 
 
<http://www.educar.org/inventos/maquinadevapor.asp> 
 
<http://www.tecnologias.us/maquina%20de%20vapor.htm> 
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Sessió 9 (La bombeta) 
 
Introducció  
 
El context d’aquesta sessió se situa en l’any 1880, quan Thomas Alba Edison va patentar una 
bombeta incandescent de filament de carboni, que fos comercialment viable fora dels 
laboratoris. Els alumnes han d’acabar entenent que la làmpada incandescent ha estat un dels 
invents més utilitzats per les persones des de la seva creació fins a principis del segle XXI; 
quan aquesta ha començat a ser substituïda per làmpades més eficients, com els fluorescents i 
els LED.  
 
Es pot començar la sessió explicant qui era Thomas Alva Edison i argumentar que va estar 
treballant durant 14 mesos en la invenció d’aquest aparell, que només era capaç de donar llum 
durant 14 hores consecutives. També cal explicar que Edison va realitzar al voltant de 1.200 
experiments i va realitzar una inversió d’aproximadament 850.000 dòlars (580.000 euros 
actuals).  Un dels objectius que s’han d’aconseguir és donar a entendre als estudiants que no 
va ser Thomas Alva Edison qui va inventar la bombeta, sinó qui va introduir la millora per a què 
aquest invent pogués donar llum durant un període més llarg de temps. 
 
Activitat i/o experiments a realitzar 
 
L’experiment que s’ha de realitzat en aquesta sessió es tracta d’explicar el funcionament bàsic 
de la làmpada incandescent de Thomas Edison. En un principi, es va utilitzar un filament 
carbonitzat de bambú com a material més adequat per a conduir la llum; si bé, es van provar 
aproximadament 6.000 plantes abans de descobrir que el bambú era la planta que millor 
funcionava.  Posteriorment, al segle XX, es va substituir per tungstè, perquè era el material que 
suportava les temperatures tan altes. 
 
L’activitat pràctica consisteix en fabricar una bombeta senzilla amb un procediment gens 
perillós que els alumnes poden realitzar a l’aula sense cap tipus de problema. Per a dur a terme 
aquest experiment cal que els alumnes portin a l’aula taller el següent material: 
 

- Pila de petaca de 4,5 V 
- Cable ce coure d’un sol fil de 2 mm de secció 
- Plastilina 
- Un pot de vidre 
- Un interruptor 

 
Per a seguir el procediment correcte, en primer lloc, s’ha d’agafar el pot de vidre i amb el punxó 
s’han de realitzar dos forats a uns 3 centímetres de distància entre ells. Amb dos cables de 6 
cm de longitud i amb els extrems pelats, s’ha d’introduir un per cada forat. Després s’ha 
d’agafar un altre cable a part, extreure el coure i donar-li forma d’espiral. Un cop realitzat tot 
això, s’ha de connectar aquest fil als extrems que aniran a dins del pot,  s’introdueix dins 
d’aquest i amb plastilina s’han de segellar els forats de la tapa, de tal manera que es faci el buit 
a dins del pot, tot el que sigui possible.  Finalment,, s’ha de muntar un circuit senzill unint 
l’interruptor amb el cable, que al mateix temps estarà unit a la pila, i de la pila a l’altre cable. 
Amb tot això, ja estarà realitzat l’experiment. 

 
Imatge13. Experiment per a l'explicació del funciona ment de la bombeta. 

<www.experimentoscaseros.info> 
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Per a comprendre millor l’experiment, s’adjunten dos enllaços de dos vídeos que expliquen de 
manera molt gràfica com realitzar aquesta activitat; a més de les referències que s’adjunten. 
 

(Como hacer una bombilla casera – Foco de Edison) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpzVwpSjg  
 

(Bombilla casera) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BR1mApkF8OU ( 
 
Conclusions 
 
Aquesta sessió ha de servir per a què els alumnes entenguin en què consisteix en 
funcionament bàsic de la làmpada incandescent i quin procediment va seguir Edison en la 
invenció de la seva bombeta. Per a això, també és interessant utilitzar mines de llapis de carbó, 
per a què els alumnes puguin comprovar (com es veu al primer dels vídeos assenyalats), que 
no tots els materials són bons conductors de la temperatura, i poder comprovar així, per què es 
van haver de realitzar molts experiments abans de descobrir quin era el material idoni per a 
utilitzar com a fil conductor. 
 
Referències 
 
Experimentos caseros. Como hacer una bombilla . 
<http://www.experimentoscaseros.info/2012/11/como-hacer-una-bombilla-casera.html> 
 
Experimentos caseros. Como hacer una bombilla casera, o foco de Edison 
<http://www.experimentoscaseros.info/2014/11/como-hacer-una-bombilla-casera-foco-de-
edison.html> 
 
Wikipedia. Thomas Alva Edison <http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison> 
 
Wikipedia. Lámpara Incandescente: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_l%C3%A1mpara_incandescente> 
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Sessió 10 (El telèfon i el Codi Morse) 
 
Introducció 
 
Aquesta es l’última sessió teòric-pràctica i el seu context continua essent el segle XIX quan 
Alfred Vail i Samuel Morse; inventor del telègraf elèctric van crear un mètode de comunicació 
on cada lletra o nombre era tramès de forma individual amb un codi consistent en ratlles i 
punts, és a dir, senyals telegràfics que es diferencien en el temps de duració del senyal actiu. 
La duració del punt és la mínima possible, mentre que la ratlla té una duració 
d’aproximadament tres cops la del punt. 
 
També, i per concloure les explicacions teòriques cal continuar situats al segle XIX (1871 – 
1876) quan es va inventar el telèfon, tot explicant que va ser Antonio Meucci qui el va inventar, 
però Alexander Graham Bell, el va acabar patentant al 1876. 
 
La idea és demostrar als alumnes com l’aparició del telèfon va facilitar la comunicació, ja que 
es tracta del primer aparell capaç de transportar la veu de les persones, explicant també quin 
va ser l’invent de comunicació previ al telèfon, és a dir, el codi Morse; que també facilitava les 
comunicacions, però no era capaç de transportar la veu. 
 
Activitats i/o experiments a realitzar 
 
L’activitat pràctica que es pretén dur a terme en aquesta sessió és tracta d’un experiment de 
simulació de comunicació amb Sistema Morse, amb un circuit senzill de polsador i brunzidor i 
un altre experiment de simulació de comunicació amb telèfon, utilitzant dos gots de plàstic units 
amb un fil conductor.  
 

 
Imatge 14. Explicació del funcionament del telèfon.   <www.coleccion.educ.ar> 

La idea és que els alumnes es col·loquin en parelles o en grups de 3, en funció del nombre 
d’estudiants que hi hagi a la classe, i que realitzin alternativament les dues pràctiques, és a dir, 
primer la de l’experiment amb el Codi Morse i després la del telèfon, o viceversa.  
 
És a dir, els alumnes han d’acabar entenent que el so es produeix gràcies a una vibració i que 
quan una persona parla, les seves cordes vocals vibren; l’aire que hi ha al seu voltant també 
vibra i aquesta vibració viatja per l’aire des de la boca fins l’interior del got. L’aire fa vibrar el got 
i aquest fa que la corda també vibri, per tant a través d’aquesta la vibració arriba a l’altre got, 
que també vibra i transmet la vibració a l’aire del seu interior. A través de l’aire el so arriba a 
l’altra oïda.  
 
Conclusions 
 
Es tracta que s’enviïn un missatge utilitzant els dos sistemes per a què puguin comprovar, de 
manera pràctica, en què consisteix el funcionament dels dos sistemes de comunicació.  
 
L’objectiu principal no és ni explicar com està fet el telègraf o el telèfon, ni explicar quins són els 
seus elements constituents, simplement es vol demostrar quin és el funcionament bàsic del 
telèfon i donar a entendre la facilitat que va suposar en la comunicació a les persones; ja que 
va ser el primer invent que va utilitzar un fil com a mitjà de transport de les ones de so.  
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Referències 
 
WikiHow. Como hacer un teléfono de juguete: <http://es.wikihow.com/hacer-un-
tel%C3%A9fono-de-juguete> 
 
Wikipedia. Telégrafo: <http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo> 
 
Wikipedia. Teléfono: <http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono> 
 
Wikipedia. Código Morse: <http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_morse> 
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Sessió 11 (Sortida al MNACTEC 6) 
 
El motiu d’haver triat el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya és perquè 
gairebé totes les activitats realitzades a les sessions anteriors es poden relacionar directament 
amb objectes que es troben “in situ” al museu; la majoria d’aparells i objectes presents en 
exposicions.  L’ordre que es pretén seguir a la visita del museu, per a què estigui directament 
relacionat  i seqüenciat amb les sessions realitzades fins al moment és el següent. 
 
En primer lloc arribar a l’exposició Homo Faber, situada al soterrani del mNACTEC, on es 
mostra l’evolució de la ciència i la tècnica des de la primera gran revolució tecnològica de la 
humanitat (revolució neolítica) fins als inicis de la industrialització, fent èmfasi en el context 
català. Aquesta exposició està dividida en diversos àmbits, que s’enumeren a continuació 
indicant amb quins dels continguts treballats es relacionen  
 

1- Els primers humans, les primeres eines (el foc; sessió 1) 
2- La revolució neolítica (el teler i els recipients del neolític; sessió 2) 
3- El naixement de la ciència 
4- Els romans, enginyers i constructors (la roda; sessió 3; construcció de grans ciutats 

sessions 4 i 5) 
5- L’edat mitjana, confluència de les tecnologies 
6- La revolució científica (la brúixola, sessió 6; la impremta; sessió 7) 
7- El segle de les llums 
8- Cap a la societat industrial 

 
A l’exposició Energeia, situada a la planta baixa del museu, es poden trobar els àmbits, 
relacionats amb els següents continguts: 
 

1. Energies de sang 
2. Aigua i vent 
3. Vapor i Carbó (la màquina de vapor; sessió 8) 
4. Electricitat (la bombeta; sessió 9) 
5. Gas i petroli 
6. Energia al planeta 

 
Per últim, per poder veure al museu els continguts del telèfon (sessió 10), a la planta baixa 
també, hi ha una secció destinada a objectes i invents de comunicació, on apareixen maquetes 
de telèfons des de la seva invenció fins als temps actuals. 
 
Aquest seria l’itinerari recomanat per tal de realitzar una visita complementària a les activitats 
realitzades a classe fins al moment. Està pensat que la visita guiada pel docent duri, 
aproximadament, una hora i trenta minuts, i que posteriorment, els alumnes disposin d’una altra 
hora i mitja per a veure museu lliurement. 
 
S’ha de tenir en compte que el fet de poder realitzar la vista no depèn exclusivament del 
professor responsable de la matèria que aquesta, ha d’estar prèviament planificada en el 
moment de la planificació d’activitats que es realitzin fora de del recinte escolar i que ha de tenir 
el vistiplau de la direcció del centre, d’acord amb l’article 6 de l’àmbit Organització i gestió del 
temps escolar, de la Resolució del 20 de juny de 2014. Això significa que s’ha de considerar 
que existeix la possibilitat que la visita no es pugui fer i, per tant, s’ha de tenir una alternativa, 
que s’explicarà a l’apartat següent.  
 
 
 
 
 
                                                           
6
 Direcció web oficial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 

<http://www.mnactec.cat/ca/home> 
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Sessió 12 (Visionat de pel·lícula) 
 
Per a la conclusió del crèdit s’ha pensat en una sessió de visionat d’un fragment de la pel·lícula 
Náufrago (Cast Away) de l’any 2000 dirigida per Robert Zemeckis i protagonitzada per Tom 
Hanks.  En aquesta pel·lícula, Chuck Nolland (Tom Hanks) és un enginyer de producció de 
l’empresa de transports multinacional FedEx, que sobreviu a un accident d’avió enmig del mar 
mentre està viatjant per motius laborals. Afortunadament, aviat arriba a una illa deserta on 
haurà de buscar tècniques i tecnologies que l’ajudin  a sobreviure i a retornar a la seva societat. 
 

 

Imatge 15. Portada de la pel·lícula "Náufrago". <www .filmaffinity.com> 

El motiu d’haver triat aquesta pel·lícula és perquè, entre altres temes, es mostra la 
dependència de les tecnologies per part de l’ésser humà actual i es pot apreciar molt 
clarament, les dificultats que es tenen per a subsistir si manquen alguns elements bàsics (foc, 
electricitat, aigua potable, etc...) 
 

 

Imatge 16. Escena de la pel·lícula "Náufrago". <www .filmaffinity.com> 

Com que la pel·lícula dura aproximadament 120 minuts, s’ha pensat en agafar el fragment des 
d’on el protagonista pateix l’accident fins que aconsegueix abandonar l’illa i intentar retornar el 
viatge de tornada a la civilització, que dura al voltant de 45 minuts. 
 
Una cosa que s’ha de tenir en compte, com s’ha explicat a la sessió anterior (visita al 
MNACTEC), és que si finalment la sortida no es pogués realitzar, es pot utilitzar la sessió 
destinada a la visita com a visionat de l’altre fragment de la pel·lícula, de tal manera que es 
disposi de temps suficient per a què els alumnes la puguin veure sencera al centre educatiu. 
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4. Resultats previstos 
 
Un cop explicada la programació didàctica i la seqüenciació de les sessions preparades, es pot 
fer una valoració dels resultats que s’espera obtenir amb la realització d’aquesta assignatura 
optativa o crèdit variable. Com s’ha comentat a la introducció del Treball, l’objectiu d’aquest 
crèdit és intentar descobrir quin és l’àmbit on els alumnes treballen més còmodament, per tal 
d’orientar-los a l’hora d’escollir entre les modalitats Tecnologia o Humanitats des del primer 
curs d’ESO. 
 
El motiu pel qual s’ha escollit primer d’ESO i no tercer, que és el curs immediatament anterior a 
quart i on els alumnes han d’escollir la modalitat que voldran cursar, és per a què puguin tenir 
una idea des de ben aviat, i puguin aprofitar els tres cursos de secundària per a profunditzar i 
centrar-se en els continguts que realment els agraden i treure el màxim rendiment en ells.  
 
La intenció de realitzar una assignatura on no hi hagi exàmens i tota l’avaluació recaigui en 
l’actitud de l’alumne és perquè l’objectiu és que els estudiants puguin gaudir mentre cursen 
aquest crèdit, i només s’hagin de preocupar de descobrir si els agrada més la branca de la 
tecnologia o la d’història; que són els dos pilars bàsics de les modalitats de Tecnologia i de 
Humanitats.  El fet d’haver elaborat una guia per a l’estudiant és per a què tinguin una 
referència que constantment els indiqui en quin moment i context de la història se situen i 
tinguin molt clar a quin període correspon cada invent o tecnologia estudiada.  El motiu pel qual 
s’ha decidit cursar aquest crèdit al tercer trimestre i no al primer, és perquè es tracta de primer 
d’ESO i, en el moment en el qual els alumnes arriben a aquest curs, en la majoria de casos no 
han cursat mai tecnologia, ja que venen de primària. Per tant, és interessant que hagin adquirit 
algun coneixement previ, i amb dos trimestres de l’assignatura Tecnologia ja és suficient 
perquè segurament ja coneixeran el funcionament de l’aula de tecnologia, de les seves eines i 
del seu equipament. D’aquesta manera, es pot treballar amb més seguretat. 
 
A continuació es mostra una rúbrica  que pot servir com a model per a dur a terme l’avaluació 
de l’actitud a classe dels alumnes que vulguin cursar aquesta assignatura optativa: 
 

Taula 17: Rúbrica proposada per a l'avaluació actit udinal dels alumnes 

Excel·lent 

Treballa 
amb 

tolerància i 
respecte 

amb 
qualsevol 
dels seus 
companys 

S’interessa 
per 

aprendre 
dels seus 
companys 

Aporta 
idees per 

tal de 
comprendre 

la 
informació 

S’interessa 
per 

realitzar 
tasques 

fora d’aula 

Compleix 
amb 

serietat i 
compromís 

els rols 
assignats 

Mostra 
interès i 

demostra 
haver 

après els 
continguts 
explicats 

Assisteix 
amb 

puntualitat i 
roman a 

classe tota 
la sessió 

Suficient 

Treballa 
amb 

tolerància i 
amb 

respecte 
amb alguns 
dels seus 
companys 

Mostra poc 
interès per 
aprendre 

dels 
companys 

Aporta 
poques 

idees per 
tal de 

comprendre 
la 

informació 

Mostra poc 
interès per 

realitzar 
tasques 

fora d’aula 

Compleix 
els rols 

amb poca 
serietat i 

compromís 

Mostra poc 
interès i 

demostra 
breument 

haver 
après els 
continguts 

Assisteix 
amb 10-20 

min de 
retard i 

roman la 
resta de la 

sessió 

Insuficient 

Treballa 
sense 

tolerància ni 
respecte 

amb 
qualsevol 

dels 
companys 

No mostra 
cap tipus 
d’interès 

per 
aprendre 

dels 
companys 

No aporta 
cap idea 
per tal de 

comprendre 
la 

informació 

No mostra 
cap interès 

per 
realitzar 

cap tasca 
fora d’aula 

No 
compleix 
els rols 

assignats 

No mostra 
interès ni 
demostra 

haver 
après res 

No assisteix 
a les 

sessions, de 
manera 

injustificada 

Cal afegir que les activitats fora d’aula es consideren d’ampliació i voluntàries, però el fet de 
realitzar-les s’ha de valorar molt positivament, perquè demostra molt interès per la matèria per 
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part dels alumnes. D’aquesta manera, el currículum del primer curs d’ESO del centre quedaria 
configurat de la següent manera: 
 

Taula 18: Currículum previst del centre educatiu 

CURRÍCULUM 1r ESO (Previst ) 
 Matèries  obligatòries                          Matèries   Hores  

 Llengua catalana 

 

3 

Llengua castellana 3 

Llengua estrangera 4 
(3+1)(*) Matemàtiques 4(3+1)(*) 

Ciències naturals 3 

Ciències socials, geografia i historia 3 

Educació física 2 

Música 2 

Tecnologia 2 

Competència Digital (OPTATIVA CENTRE) 1 

Tutoria  1 

Treball de síntesi (1) 
 

 

Optativa/Alternatives  

 

Escollir una franja  

Franja 1 

Anual 

 

Francès 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Franja 2 

Anual 
           Religió 

 

Franja 3 
 

Trimestral 

CB Castellà 

CB Català 

Revista 

Agenda 21 

Història de la Tecn. 
TOTAL HORES    30 
 
 
Com s’ha explicat, es pot comprovar que l’objectiu no és eliminar ni substituir cap de les 
assignatures optatives ofertes per part del centre educatiu, sinó ampliar-les. D’aquesta manera, 
els alumnes que ho desitgin i que no necessitin reforç en les competències bàsiques de llengua 
catalana o castellana, sempre i quan l’equip docent estigués d’acord, podria cursar les tres 
matèries optatives de Revista, Agenda 21 i Història de la Tecnologia en un curs sencer, ja que 
són trimestrals (una per trimestre). 
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5. Conclusions 
 
Als alumnes joves, com és el cas dels estudiants de primer d’ESO, els agrada molt explorar el 
món i el seu voltant, especialment a través d’experiències sensorials. Descobrir com funcionen 
les coses és molt interessant per a la seva natura curiosa on tot és nou. L’aprenentatge 
experimental és diferent del clàssic i formal-institucional que s’imparteix als centres educatius, 
no obstant, és fonamental per al desenvolupament dels joves. Aprendre a través de 
l’experiència i dels sentits és un aprenentatge que no hauria de tenir un espai curricular, ni 
principi ni final. Els alumnes han de ser capaços d’entendre que aquest està sempre present; a 
més, té l’avantatge que es troba a l’abast de tothom, es produeix de manera natural i poc a poc 
s’està valorant més. 
 
L’aprenentatge experimental, a diferència del sistèmic, no s’ensenya, no existeix una autoritat 
que sap i un altre que aprèn, ni coneixements que s’acumulen; aquest aprenentatge és actiu. 
Bàsicament es tracta d’aprendre descobrint, creant, explorant i experimentant l’entorn. En 
aquest treball, l’aprenentatge experimental pròpiament dit, no només es tracta dels experiments 
o activitats realitzats a classe; sinó del fet que els alumnes, mentre duen a terme les sessions, 
puguin intentar descobrir si allò que estan realitzant els agrada per tal de poder començar a 
tenir una idea sobre quina serà la seva futura vocació; i és interessant que això ho puguin fer 
mentre aprenen continguts que els poden ajudar durant l’etapa d’educació secundària, quan 
cursin Tecnologia o Història. 
 
En aquest tipus d’aprenentatge els alumnes aprenen al seu ritme, perquè al no haver-hi 
avaluació mitjançant exàmens o entregues de treballs, deures, etc... el temps és il·limitat i no 
existeixen estructures d’aprenentatge fixes. De tal manera que els alumnes, sense adonar-se’n, 
aprenen mitjançant jocs amb la natura, fent experiments, observant vídeos i pel·lícules, visitant 
museus, etc.. 
 
Els joves, necessiten tenir la seva pròpia experiència, descobrir alguna cosa els dóna la gran 
satisfacció d’haver-ho fet per si mateixos i una gran confiança per tal de tirar endavant. Tot i 
què en l’aprenentatge experimental, els adults també poden participar com a companys 
d’aprenentatge (és el paper que s’espera del docent en aquest crèdit), com a guies que tinguin 
cura dels alumnes, i disposats sempre a aplaudir els èxits que aquests assoleixin. 
 
En aquest cas, com s’ha explicat al llarg de tot el Treball, l’objectiu és que els alumnes puguin 
tenir una idea sobre si els agrada més estudiar història, o bé tecnologia, amb la finalitat que 
puguin començar a decidir sobre quina serà la branca que escolliran un cop arribat el seu 
moment, al final de tercer d’ESO.  
 
A part d’això, també és important destacar que aquesta assignatura optativa també està 
pensada per a què els alumnes puguin realitzar un rastreig en la història de la tecnologia, on es 
podran trobar amb moments i situacions excepcionals en l’evolució del pensament humà, de 
l’organització social, de les creences, de la política, etc...Això els demostrarà que la tecnologia 
està molt lligada al desenvolupament de les solucions a un problema o dificultat que la societat 
ha tingut en un moment determinat de la història. 
 
Avui en dia, no es percep la tecnologia sense el binomi que forma conjuntament amb la ciència, 
que és el principi rector de la tecnologia. Al començament de la història de la humanitat es pot 
comprovar que la forma de treball i el material d’ús immediat marca el nom d’aquesta pròpia 
època, per això es parla de l’era o societat de pedra per a les primeres etapes, degut a l’ús 
d’aquest material; edat de bronze, de ferro per a les posteriors i així fins arribar a l’època actual, 
marcada per tants materials que dificulten decidir quins d’ells són els més importants. 
 
Finalment, es pot dir que els continguts d’aquesta assignatura optativa, també estan elaborats 
per a poder donar una visió ràpida de com s’ha donat aquesta evolució i com la tecnologia ha 
aconseguit consolidar-se en el desenvolupament de l’ésser humà. 
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