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3r ESO: LES MÀQUINES, LES COMUNICACIONS I L’HABITAT GE 
 
DOCUMENTACIÓ D’ITINERARI- SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – TEC NOLOGIES 3 ESO.  

 
Autoria: Cèsar Caparròs, Montserrat Favà, Albert Saurina     Març 2012  
 
PRESENTACIÓ 

 
Aquesta seqüència didàctica cobreix el tercer d’ESO de la matèria de Tecnologies. El seu disseny parteix de la distribució anual 
per trimestres, a raó de dues hores setmanals, una hora a l’aula ordinària i una hora d’aula de tecnologia.  

 
Els materials aquí presentats parteixen de diferents fonts i autors que s’han organitzat de forma coherent. L’objectiu és facilitar la 
transició de l’ús del llibre de text a un ús de materials de qualitat en què s’integren elements clàssics amb continguts digitalitzats. En 
aquest sentit s’han incorporat elements multimèdia. En l’organització de continguts l’ús de les eines TIC s’integra en les diferents 
activitats i projectes que es fan al llarg dels tres trimestres, d’acord amb la recomanació que en fa el currículum de la matèria 
(Decret 143/2007). També s’han tingut presents les orientacions del document Tecnologies a l’ESO. 

 
Cada un dels elements que integren les unitats de treball contenen les seves pròpies orientacions didàctiques a fi d’organitzar 
l’activitat de l’alumnat. El fet que les unitats de treball estiguin organitzades modularment possibilita la integració d’aquests 
elements en plataformes virtuals d’aprenentatge o en servidors de continguts (pàgina web). Aquesta modularitat obre la possibilitat 
a substituir elements per d’altres que el professorat consideri més adients. 

 
Els recursos materials que es proposen a l’aula de tecnologia responen a la dotació més comuna dels centres de titularitat 
pública, i d’altres d’us comú i de costos reduïts. Pel que fa al programari les activitats s’exemplifiquen amb programes d’ús lliure o 
programes de caràcter gratuït, així com aquell programari propietari que en algun o altre moment s’ha difós als centres públics. 

 
En els materials s’ha procurat incorporar enllaços estables d’empreses i institucions, però alguns poden estar trencats pel fet 
que els seus gestors hagin canviat la ubicació del recurs o bé l’hagin eliminat. 
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OBJECTIU GENERAL DEL CURS  
 
El tercer curs de l’educació secundària obligatòria està organitzat al voltant de tres grans blocs: mecànica, projectes tecnològics i 
comunicació. És important també tenir en compte la utilització de les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la 
informació. 

 
DISTRIBUCIÓ TRIMESTRAL  

 
En el primer trimestre de Tecnologies de 3r d’ESO l’alumnat identifica els conceptes de màquines simples i mecanismes, realitza 
càlculs, utilitza simuladors de mecanismes de transmissió i transformació del moviment, i realitza un petit projecte que inclou 
associació de mecanismes. 
 
Paral·lelament, es desenvolupen les primeres fases d’un projecte tecnològic relacionat amb la construcció d’una maqueta 
d’habitatge o d’habitació. Les fases del procés tecnològic realitzades al llarg del primer trimestre són: revisió general del concepte 
de procés tecnològic, requeriment, recerca d’informació, generació d’idees i iniciació al desenvolupament de la millor solució. 
En aquest primer trimestre s’incorpora una sortida al Parc d’Atraccions del Tibidabo, on es posen en pràctica els conceptes 
treballats sobre màquines simples i mecanismes. 
 
En el segon trimestre, l’alumnat identifica diferents màquines tèrmiques, concretament motors de dos temps i de quatre temps, 
valora l’ús de combustibles tradicionals i alternatius, i analitza l’impacte en el medi. A continuació reconeix diferents tipus de forces i 
esforços, i identifica diferents tipus d’estructures. Per assimilar millor aquests conceptes utilitza simuladors que reprodueixen 
estructures. A l’aula de tecnologia es construeix un pilar de formigó armat a escala reduïda i se’n avalua la seva resistència. 
 
Al mateix temps que es treballen els conceptes anteriors, es segueix desenvolupant el procés tecnològic relacionat amb l’habitatge. 
Concretament es dibuixen els plànols, es calcula la quantitat de material per fer la construcció de la maqueta, i es comença la 
construcció pròpiament dita. 
 
Es proposa una sortida a l’”Espai temàtic: eines per a la construcció”, on l’alumnat fa uns tallers pràctics guiat per monitors utilitzant 
eines de construcció professionals. 
 
Finalment, el tercer trimestre, es treballen les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques (telefonia, ràdio i televisió, GPS; WiFi, 3G, 
Bluetooth), i es creen continguts multimèdia mitjançant la publicació de treballs amb GoogleDocs, Bubbl i Prezi. 
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En aquest tercer trimestre a l’aula de tecnologia es treballa la última part del procés tecnològic relacionat amb l´habitatge: s’acaba la 
construcció de la maqueta, se’n fa la seva avaluació i es redacta una memòria de tot el treball realitzat.  
 
L’organització d’aquest itinerari es fa a partir dels diferents elements catalogats i seqüenciats segons un criteri disciplinar. Per 
tal que el conjunt de coneixements s’integri de forma coherent i progressiva, es té en compte l’equilibri entre les activitats a 
l’aula ordinària i les específiques a l’aula de tecnologia. 
 

Per seguir la seqüència i temporització previstes de forma ordenada es presenta l’itinerari en diferents taules, d’aquesta manera es 
pot establir una programació seguint el currículum. Aquestes taules presenten la mateixa informació però agrupada amb criteris 
diferents, i així es facilita la valoració i organització d’aquesta proposta. 
 
Les taules que trobaràs a sota són: 

1. Taula de distribució trimestral dels elements. 
2. Distribució setmanal i trimestral dels elements. 
3. Relació entre el currículum oficial i els elements. 
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TAULA 1: DE DISTRIBUCIÓ TRIMESTRAL DELS ELEMENTS.  
 

Trim. Set. Hores A Hores B 

1 a 3 Màquines simples Màquines simples 

Mecanismes. Associació de mecanismes (en la bicicleta). 
1r 

4 a 11 

 
El procés tecnològic de dissenyar i construir la maqueta d´un 
habitatge o una habitació ( introducció, requeriment, recerca i 
desenvolupar la millor solució). 

Màquines tèrmiques.  

12 a 19 

 
El procés tecnològic de dissenyar i construir la maqueta d´un 
habitatge o una habitació, continuació (desenvolupar la millor 
solució i construir-la). 

Forces, esforços i estructures Pràctiques de forces, esforços i estructures. 

2n 

20 a 24 

 
El procés tecnològic de dissenyar i construir la maqueta d´un 
habitatge o una habitació, continuació (desenvolupar la millor 
solució i construir-la). 

Construcció d´un pilar de formigó armat. 
25 a 28 Forces, esforços i estructures. 

Pràctiques de forces, esforços i estructures. 

Les comunicacions 
Eines per treballar en línia i fer presentacions: GoogleDocs i 
Prezi 

3r 

29 a 36 

 
El procés tecnològic de dissenyar i construir la maqueta d´un 
habitatge o una habitació, continuació ( construcció, avaluació i 
redacció de la memòria). 
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TAULA 2: DISTRIBUCIÓ SETMANAL I TRIMESTRAL DELS ELE MENTS. 
 

Trim Set. Hores A Hores B 

  1. Màquines simples.   

1 1.1 Com ens ajuden les màquines. Maquines simples. No es fa. 

2 1.1 Com ens ajuden les màquines. Maquines simples. 1.1 Com ens ajuden les màquines. Maquines simples. 

3 1.1 Com ens ajuden les màquines. Maquines simples. 1.1 Com ens ajuden les màquines. Maquines simples. 

  2. Mecanismes.   

4 2.1 Els mecanismes, elements imprescindibles.  6.1 El procés tecnològic. 

5 
Visita al Tibidabo: Ciència i tecnologia a l´entorn del Tibidabo. 

6,1 El procés tecnològic. 

6 2.1 Els mecanismes, elements imprescindibles. 
6,2 El requeriment o la necessitat d’un projecte ( de disseny i 
construcció de la maqueta d’un habitatge o habitació). 

7 2.1 Els mecanismes, elements imprescindibles. 6,3 Recerca d´informació per desenvolupar un projecte. 

8 2.1 Els mecanismes, elements imprescindibles. 
6,4 Generació d’idees i escollir la millor solució per desenvolupar 
un projecte. 

9 2.2 Associació de mecanismes.  2.3 La bicicleta. Un munt de tecnologia.  

10 2.2 Associació de mecanismes. 2.3 La bicicleta. Un munt de tecnologia. 

  
1r 
  
  

11 
  

2.4 Simulador de mecanismes, molt més que una eina.  
6,5 Desenvolupar la millor solució I: Planificar 
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Trim Set. Hores A Hores B 

  3. Màquines tèrmiques.   

12 3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines tèrmiques.  
6,5 Desenvolupar la millor solució I: Planificar 

13 3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines tèrmiques.  
6,5 Desenvolupar la millor solució I: Planificar 

14 3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines tèrmiques.  6,6 Desenvolupar la millor solució II: El material. 

15 3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines tèrmiques.  
6,6 Desenvolupar la millor solució II: El material. 

16 3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines tèrmiques.  
6,6 Desenvolupar la millor solució II: El material. 

17 3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines tèrmiques.  
6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la maqueta (d’un 
l’habitatge o d’una habitació). 

18 3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines tèrmiques.  
6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la maqueta (d’un 
l’habitatge o d’una habitació). 

19 3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines tèrmiques.  
6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la maqueta (d’un 
l’habitatge o d’una habitació). 

  4. Forces, esforços i estructures.   

20 
4.1 L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un 
objecte. 

6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la maqueta (d’un 
l’habitatge o d’una habitació). 

21 
4.1 L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un 
objecte. 

4.1 L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un 
objecte. 

22 4.2 Pot ser resistent una estructura lleugera?  
4.1 L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un 
objecte. 

2n 
  

23 Visita a “Espai temàtic d’eines per a la construcció” 4.2 Pot ser resistent una estructura lleugera ? 
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Trim Set. Hores A Hores B 

24 4.3 Simulador d’estructures 4.2 Pot ser resistent una estructura lleugera ? 

25 4.3 Simulador d’estructures 4.2 Pot ser resistent una estructura lleugera ? 

26 4.4 Construcció d’un pilar de formigó armat. 4.4Construcció d’un pilar de formigó armat. 

27 4.5 Les estructures artificials. 4.4 Construcció d’un pilar de formigó armat. 

28 4.5 Les estructures artificials. 4.5 Les estructures artificials. 

  5. Les comunicacions.   

29 5.1 Les comunicacions   
6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la maqueta (d’un 
l’habitatge o d’una habitació). 

30 5.2 Telèfon i fax. 
6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la maqueta (d’un 
l’habitatge o d’una habitació). 

31 5.3 Ràdio i televisió. 
6,8 Avaluació i redacció de la memòria tècnica (sobre el disseny i 
construcció de la maqueta d’un habitatge o habitació). 

32 5.4 GPS, sistemes de posicionament global. 
6,8 Avaluació i redacció de la memòria tècnica (sobre el disseny i 
construcció de la maqueta d’un habitatge o habitació). 

33 5.5 WiFi 5.9 GoogleDocs, treballant en línia. 

34 5.6 Bluetooth 5.9 GoogleDocs, treballant en línia. 

35 5.7 3G, telefonia mòbil. 5.10 Presentem amb Prezi! 

3r 
  

36 5.8 Bubbl mapes conceptuals en línia  5.10 Presentem amb Prezi! 
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TAULA 3: RELACIÓ ENTRE EL CURRÍCULUM OFICIAL I ELS ELEMENTS.  
 

TEMPS 
CONTINGUT SUBCONTINGUT ELEMENT 

HORES A HORES B 
4.1 L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió 
sobre un objecte. 

2 2 
1.1. Caracterització dels diferents 
tipus d'esforços que pot patir un 
material mitjançant  
l'observació. 
 

4.4 Construcció d’un pilar de formigó armat. 1 2 

4.2 Pot ser resistent una estructura lleugera ? 1 3 
6,3 Recerca d´informació per desenvolupar un projecte.  1 

1.2. Anàlisi d'objectes quotidians i de 
construccions simples per tal 
d'analitzar-ne els seus elements 
estructurals i els esforços a les que 
estan sotmeses. 
 

6,4 Generació d’idees i escollir la millor solució per 
desenvolupar un projecte. 

 1 

1.3. Caracterització de les màquines 
tèrmiques. Valoració de l'ús de 
combustibles tradicionals i alternatius 
i del seu impacte en el medi. 
 

3.1 Com ens ajuden les màquines? Les màquines 
tèrmiques. 8  

1.1 Com ens ajuden les màquines. Maquines simples. 3 2 1.4. Reconeixement de mecanismes 
emprats per a la transmissió i 
transformació del moviment i anàlisi 
de la seva funció en diferents 
màquines. 
 

2.1 Els mecanismes, elements imprescindibles. 4  

2.4 Simulador de mecanismes, molt més que una eina. 1  
4.2 Pot ser resistent una estructura lleugera? 1 3 

1.5. Utilització de simuladors per 
reproduir i entendre el funcionament 
de mecanismes i associacions d'ells, i 
determinar esforços i estabilitat 
d'estructures. 
 

4.3 Simulador d’estructures 2  

2.2 Associació de mecanismes. 2  
2.3 La bicicleta. Un munt de tecnologia.  2 

1 Màquines, mecanismes i 
estructures 
 

1.6 Disseny, desenvolupament i 
avaluació de projectes que incloguin 
mecanismes i associacions de 
mecanismes per a realitzar una 
funció determinada. 
 

2.4 Simulador de mecanismes, molt més que una eina. 1  
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TEMPS 
CONTINGUT SUBCONTINGUT ELEMENT 

HORES A HORES B 
6,1 El procés tecnològic.  2 
6,2 El requeriment o la necessitat d’un projecte ( de 
disseny i construcció de la maqueta d’un habitatge o 
habitació). 

 1 

6,4 Generació d’idees i escollir la millor solució per 
desenvolupar un projecte. 

 1 

2.1 Identificació de problemes 
tecnològics i de les fases del procés 
de recerca de solucions. 

6,8 Avaluació i redacció de la memòria tècnica (sobre el 
disseny i construcció de la maqueta d’un habitatge o 
habitació). 

 2 

6.1 El procés tecnològic.  2 
6,5 Desenvolupar la millor solució I: Planificar  3 

2.2 Caracterització dels elements del 
projecte tecnològic: utilitat i 
funcionalitat de l'objecte o procés; 
relació de materials, eines i maquinari 
necessari; estudi econòmic del 
projecte; planificació del procés de 
realització; avaluació del resultat; 
elaboració de la memòria. 

6,8 Avaluació i redacció de la memòria tècnica (sobre el 
disseny i construcció de la maqueta d’un habitatge o 
habitació). 

 2 

6,5 Desenvolupar la millor solució I: Planificar  3 
6,6 Desenvolupar la millor solució II: El material.  3 

2.3 Construcció d'un objecte o 
màquina que integri les fases d'un 
projecte tècnic. 6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la 

maqueta (d’un l’habitatge o d’una habitació). 
 6 

6,3 Recerca d´informació per desenvolupar un projecte.  1 
6,5 Desenvolupar la millor solució I: Planificar  3 
6,4 Generació d’idees i escollir la millor solució per 
desenvolupar un projecte. 

 1 
2.4 Ús d'aplicacions informàtiques 
per a la cerca d'informació, la 
resolució de problemes i la 
presentació de la memòria. 6,8 Avaluació i redacció de la memòria tècnica (sobre el 

disseny i construcció de la maqueta d’un habitatge o 
habitació). 

 2 

6,5 Desenvolupar la millor solució I: Planificar  3 
6,6 Desenvolupar la millor solució II: El material.  3 2.5 Utilització de la simbologia i el 

llenguatge tècnic adient. 6,8 Avaluació i redacció de la memòria tècnica (sobre el 
disseny i construcció de la maqueta d’un habitatge o 
habitació). 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Els projectes 

tecnològics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6 Valoració de l'estalvi de material: 

reciclatge, reutilització i 
6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la 
maqueta (d’un l’habitatge o d’una habitació). 

 6 
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TEMPS 
CONTINGUT SUBCONTINGUT ELEMENT 

HORES A HORES B 
economització. 
 

6,8 Avaluació i redacció de la memòria tècnica (sobre el 
disseny i construcció de la maqueta d’un habitatge o 
habitació). 

 2 
 
2. Els projectes 
tecnològics. 
 
 
 
 
 
 
 

2.7Aplicacions i normes de seguretat 
i d'ús en la utilització de màquines, 
eines i 
espais. 

6,7 Desenvolupar la millor solució III: Construir la 
maqueta (d’un l’habitatge o d’una habitació). 

 6 

5.1 Les comunicacions   1  
5.2 Telèfon i fax 1  
5.3 Ràdio i televisió 1  
5.4 GPS, sistemes de posicionament global. 1  
5.5 WiFi 1  
5.6 Bluetooth 1  

3.1 Anàlisi de les comunicacions 
alàmbriques i inalàmbriques: 
telefonia, ràdio, 
sistemes de posicionament global, 
ordinador i televisió. Reflexió sobre el 
seu ús responsable. 

5.7 3G, telefonia mòbil. 1  

5.8 Bubbl, mapes conceptuals en línia.  1 
5.9 GoogleDocs, treballant en línia.  2 

3.2 Creació i edició de continguts 
multimèdia per a la publicació de 
treballs 
individuals i de grup a Internet. 5.10 Presentem amb Prezi!  2 

5.8 Bubbl, mapes conceptuals en línia.  1 
5.9 GoogleDocs, treballant en línia.  2 

3. Les comunicacions. 

3.3 Exposició oral de treballs 
individuals i de grup utilitzant 
l'ordinador com a 
mitjà de comunicació en un espai real 
o virtual. 

5.10 Presentem amb Prezi!  2 

 
 
 
 


