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Recursos per al professorat

Reproduïm un procés artesanal.

Objectius
 

- Saber diferenciar un procés industrial i un artesanal.
- Conèixer bé els passos d'un procés industrial proper o que tingui un determinat 

interès.
- Reproduir  tots  els  passos  d'un  procés  industrial  a  petita  escala  a  l'aula  de 

tecnologia.
- Identificar l'impacte ambiental del procés.
- Reconèixer  els  diferents  processos,  tècniques  i  transformacions  industrials 

aplicades a les matèries primeres fins convertir-se en productes elaborats i posats 
a l'abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d'un producte característic de 
la zona.

- Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes
Descripció de l’activitat

L'activitat consisteix en fer una recerca a nivell individual d'un procés industrial proper o 
que tingui un interès especial.

http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


Posar en comú en el grup de treball la recerca que cadascú ha trobat, consensuar-la, fer  
una adaptació per realitzar el mateix procés a l'aula de tecnologia i realitzar una exposició 
oral per explicar-la a la classe.

Fent grups de tres o quatre persones, reproduir el procés de transformació a petita escala 
i a l'aula de tecnologia.
Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
El nombre de sessions per a fer aquesta activitat és d'unes 18 sessions. Unes 6
són de construcció i assaig.

Recursos emprats 

- Ordinador
- Eines i estris de l'aula de tecnologia

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat està pensada perquè els alumnes treballin de manera individual fent una 
recerca  sobre  un  procés  industrial  concret  i  un  cop  hagin  assolits  els  coneixements 
necessaris el reprodueixin en grup i a petita  escala a l'aula de tecnologia.

D'aquesta  manera  palparan  una  transformació  de  matèries  primeres  o  materials  en 
productes  elaborats  i  s'adonaran  de  l'energia,  maquinaria  que  necessiten  i  dels 
subproductes que sorgeixen.

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

- Primeres matèries, materials i productes elaborats.
- Processos de transformació.
- Tipus d'indústria
- Envasament, etiquetatge i distribució de productes.
- Impacte ambiental.
- Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes 

elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació 
de productes elaborats 

- Anàlisi d'un procés industrial proper. 
- Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics 

La principal competència treballada està relacionada amb la interacció amb el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 2n. d’ESO. 

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


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

Connexions amb Ciències de la naturalesa.

Documents adjunts

MA_Dossier_Proces_artesanal.odt
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