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Recursos per al professorat

Disseny de l'habitatge 

Objectius
 
- Identificar els components bàsics per dissenyar un habitatge.
- Dissenyar en funció dels espais que disposem.
- Conèixer les normes de dibuix d'habitatges. 

Descripció de l’activitat

L’activitat està plantejada des de la possibilitat de fer-la en funció de 4 possibles programaris 
disponibles, totes 4 possibilitats tenen una part comuna.

a) Sweethome3d.
b) Home Planner- Planificador de la web Ikea.
c) Programa  Sketchup.  Recurs  de Google.
d) Programa d'AutoSketch.

A. Part comuna de l'activitat.

Es realitza amb l'interactiu Disseny de l'interior d'un pis:                           
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/pis/index.htm 

Realitzarem les activitats que ens proposa la pàgina i farem l'activitat avalua't  i l'activitat 
pràctica, per agafar destresa, a la utilització dels càlculs necessaris per fer un disseny.

B.  La segona part  de l'activitat,  la  podrem enfocar segons quatre recursos diferents,  en 
funció d'aquell que més s'ajusti al que volem fer o en funció de si disposem del programari 
necessari per dur-lo a terme. En les fases següents:

– Disseny d'un habitatge. Prèviament pensarem quin tipus d'habitatge volem dissenyar, 
un apartament o  una casa. Elaboració del croquis.

– Una vegada fets els passos anteriors, procedirem a fer el disseny amb el programa 
CAD corresponent.

– Moblat de l'interior del habitatge amb les diferents opcions que ens dóna el programa

Aula
Aula ordinària. (Si disposem d'un ordinador per alumne)
Aula d'informàtica . 

Temporització
6  h a l’aula ordinària.
6  h a l’aula d'informàtica .
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Recursos emprats

-La pàgina web :
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/pis/index.htm 

El programa de la pàgina web:  Sweethome3d. 
L' aplicatiu de la pàgina : Ikea.
El programa  de la pàgina  web:  Sketchup   .  

Per familiaritzar-nos amb el programa, podem treballar els següents tutorials.

Tutorial Bàsic 1.2                 
Tutorial Bàsic 2.2              
Curs molt bàsic i eines                   

Per fer activitats  més avançades 

Tutorial part 1   
Tutorial part 2               
Tutorial part 3                
Tutorial part 4                
Tutorial part 5                
Tutorial part 6     

- El programa  Autosketch.

- Per familiaritzar-nos amb el programa, podem treballar el tutorial següent.

 Tutorial bàsic       

- Ordinador.
- Material de dibuix tradicional o ( programa adient de CAD/CAM).

Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta activitat convé realitzar-la després d’haver treballat prèviament els fonaments de la 
distribució convencional dels elements i espais al habitatge.  En acabar l’activitat  Practica, 
convé assegurar que l’alumnat ha respost correctament i ha integrat els coneixements.

Per abordar la part pràctica cal que l’alumnat estigui familiaritzat amb les eines de dibuix .

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 Es treballen els continguts següents:

- Concepte d'espai i distribució del mateix.
- Necessitats de confort al entorn natural dels espais que habitem.
- Normes d'espai i de seguretat.

La  principal  competència  treballada  està  relacionada  amb  l'àmbit  del  coneixement  i  la 
interacció amb el món físic sense oblidar que el segon àmbit treballat és el metodològic amb 
les  competències  d'aprendre  a  aprendre,  així  com  el  tractament  de  la  informació  i  la 
competència digital. 
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http://youtu.be/2i4_VMfJBwk
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http://www.ikea.com/ms/es_ES/rooms_ideas/splashplanners.htmla
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Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 4t d’ESO. Els programes són molt intuïtius 
d'utilització  per  la  qual  cosa  es  considera  que  pot  estar  adaptat  a  qualsevol  nivell  de 
coneixements.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...

Connexions amb Visual i plàstica.
Connexions amb Matemàtiques .

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Dis_Hab.pdf

Montserrat Moraleda 3/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

