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Aprendre estructures al parc de La Bastida

Objectius
 

• Classificar les diferents estructures.
• Conèixer  els  principals  tipus  d’estructures  artificials,  així  com  els  seus 

elements resistents segons material i forma.
• Experimentar la utilitat de la triangulació d’estructures.
• Identificar els diferents esforços a què estan sotmesos els elements de les 

estructures.
• Identificar els diferents tipus de materials, així com els processos d’obtenció i  

transformació.
• Descriure les propietats i les característiques dels materials.
• Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i 

processos, aplicant  correctament la normalització i  la simbologia i  utilitzant 
aplicacions informàtiques i instruments de dibuix.

• Usar amb correcció el materials i estris de dibuix per dibuixar croquis, esbos-
sos i plànols.

• Aplicar les normes d’acotament i realitzar la representació del sistema de vis-
tes o projeccions d’objectes senzills. 

• Representar objectes en dues i tres dimensions i acotats amb l’SketchUp.

Descripció de l’activitat

L'eix vertebrador de totes les activitats proposades és el Parc Forestal La Bastida. 
Aquest  parc  és  un espai  natural  i  de  lliure  accés situat  a  la  població  de  Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès). Farem una visita guiada amb el grup classe al  
parc,  aquesta  activitat  servirà:  per  consolidar  continguts  treballats  d'estructures  i 
materials,  i   per  utilitzar-la  com  a  base  d'un  projecte  posterior  que  s'haurà  de 
desenvolupar després de la visita. Donada l'accessibilitat i les instal·lacions de lleure 
que allà es troben, el parc se'ns presenta com una eina innovadora, motivadora i  
molt  aprofitable  perquè ens dóna la  possibilitat  de treballar  continguts curriculars 
aprenent i gaudint alhora.
 
Aula
Aula ordinària
Aula de tecnologia 
Sortida al parc La Bastida (Santa Coloma de Gramenet)
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Temporització
7 h a l’aula ordinària.
8 h a l’aula de tecnologia.
4,5 h (1h lectiva) Sortida

Recursos emprats
Web alumnat: https://sites.google.com/site/activitatsalabastidaalumnat/
Web professorat: https://sites.google.com/site/activitatsalabastidaprofess/
Google Sketchup: http://www.sketchup.com/intl/es/
Google Sites: https://sites.google.com/a/xtec.cat?hl=ca&pli=1

Aspectes didàctics i metodològics
Les  sortides  són  un  recurs  didàctic  motivador  on  l’alumne,  davant  d’objectes  i 
situacions reals, treballa altres capacitats i aspectes tot relacionant aquesta realitat  
amb els continguts del currículum.
L'objectiu  és  que  l'alumnat  rebi  una  formació  cultural  treballant  continguts 
procedimentals  (observació,  anàlisi,  relacions  conceptuals,  documentació  i 
experimentació) i actitudinals en un espai diferent i en condicions d'esbarjo.

La metodologia emprada pel treball de camp s'aplica desenvolupant les tasques en 
tres fases: abans, durant i després de la sortida, fent:

- Treball previ
- Treball durant la sortida
- Treball d’elaboració posterior

També es proposa la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes, ABP perquè 
el que es persegueix és:

- Renunciar a l’ensenyament mecànic
- Donar un enfocament interdisciplinari
- Estimular el treball col·laboratiu i en equip

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

Màquines, mecanismes i estructures.
o  Caracterització dels  diferents 
tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant l'observació.
o  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.
o  Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de 
mecanismes  i  associacions  d’ells,  i  determinar  esforços  i  estabilitat 
d’estructures.

Els projectes tecnològics
o  Disseny,  desenvolupament  i  avaluació  de  projectes  que  incloguin 
mecanismes  i  associacions  de  mecanismes  per  a  realitzar  una  funció 
determinada.
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o  Ús d’aplicacions informàtiques per a la cerca d’informació, la resolució 
de problemes i la presentació de la memòria.
o  Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient.
o  Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs 
individuals i de grup a Internet.

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

En síntesi:
• Tipus i aplicacions de la fusta i de l’acer.
• Propietats físiques i, bàsicament, mecàniques dels materials.
• Estructures. Tipus. Característiques. Funcions. Estabilitat (centre de gravetat i 

condicions d’equilibri)
• Esforços (compressió, tracció, flexió, cisallament). Tipus. Característiques.
• Magnituds de força (pes) i massa, volum, densitat i les seves unitats.

• Identificació dels passos del mètode de projectes i aplicació.
• Realització de dibuixos.
• Ús àgil de les principals eines del programa SketchUp.
• Mesurament i representació d’objectes.
• Aspectes generals sobre el disseny i la creació de webs
• Creació i publicació de pàgines web. Utilització d’elements, taules i en-

llaços
• Comunicació dels treballs realitzats.

Mitjançant els processos:
• Mesura i representació de forces.
• Càrregues de les estructures i tipus d’esforços.
• Ordre i sistematització en la presa de dades i anàlisi de resultats.
• Identificació i descripció dels diferents tipus d’estructures.
• Anàlisi dels esforços als quals estan sotmesos les estructures.
• Realització de d’experiències per comprovar el comportament resistent i esta-

bilitat de les estructures i els seus elements.
• Exposició de treballs individuals i de grup fent ús de l’ordinador (tractament de 

textos i comunicació d’informació).
• Execució d’un projecte de disseny seguint les fases del procés tecnolò-

gic.
• Mesurament i representació d’objectes.

• Càlcul d’escales.
• Estudi i pràctica del programa de disseny assistit per ordinador, SketchUp.

• Definició de l’estructura i les propietats dels diversos elements que con-
té la pàgina web.

• Utilització de les eines principals d’un editor visual, característiques i 
funcions.

• Selecció i disseny de continguts que s’han d’incloure en la pàgina web.
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• Utilització de les presentacions com a eines per a la realització d’expo-
sicions orals.

• Exposició i defensa oral de les tasques realitzades.

Les principals competències treballades són les relacionades amb la interacció amb 
el món físic i la digital.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO.  Hi ha activitats per  
atendre la diversitat.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...
Connexions amb Ciències de la naturalesa.

Documents adjunts

Els  documents  de  treball  són  als  webs  indicats.  De  forma alternativa  s'adjunten 
còpies instal·lables localment dels dos llocs:

Sites_La_Bastida_ Alumnat.zip
Sites_La_Bastida_Professorat.zip
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