
ARC  
Recursos per al professorat

Fem un projecte! La romana 

Objectius
 

- Usar correctament de les eines manuals en operacions de construcció.
- Usar correctament i de forma segura les màquines eina.
- Interpretar plànols de representació d'objectes.
- Realitzar operacions diverses: mesura, marcatge, tallat,  perforació, encolat, 

reblonat, llimat.
- Aplicar els protocols de seguretat en l'ús d'eines i màquines.
- Treballar amb materials diversos: fusta, plàstic i metall.
- Determinació de les condicions d'equilibri d'una màquina simple.

Descripció de l’activitat
La romana és un objecte que serveix de context per familiaritzar l'alumnat amb el 
treball a l'aula de tecnologia. S'empren materials comuns: fusta, plàstic i metalls. La 
realització del projecte pretén familiaritzar l'alumnat amb les eines i les tècniques 
bàsiques de treball a l'aula de tecnologia: interpretar un plànol tècnic, marcar, serrar, 
tallar, perforar, unir, plegar, mesurar etc. S'empren dues màquines eina:  el trepant i  
la plegadora de plàstics amb les que es treballa la prevenció de riscos a partir de 
l'operació correcta d'aquestes.
 
Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
1 h a l’aula ordinària
5 h a l'aula de tecnologia

Recursos emprats 
– Eines i instruments comuns
– Trepant vertical i plegadora de plàstics.
– Materials fungibles: llistons, reblons, cargols, perfil d'alumini, etc.

Aspectes didàctics i metodològics 
Abans d'iniciar  el  treball  de  taller  cal  contextualitzar  la  romana en el  seu origen 
històric i també com a màquina simple. És una oportunitat per consolidar el concepte 
de massa i diferenciar-la del concepte de pes, i alhora permet introduir el concepte 
d'equilibri d'una màquina simple: la palanca.
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És una activitat guiada en què l'èmfasi és en els procediments de treball per conèixer 
els  materials i  l'ús de les eines per  aconseguir  una reproducció fidel  del  que es 
detalla en els plànols de construcció.

L'avaluació  del  resultat  final  permet  valorar  la  precisió  en  què  s'han  fet  les 
operacions de construcció i alhora consolidar els procediments de mesura.

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

- Els materials.
- Les eines.
- Les màquines eina.
- Els procediments de construcció.
- Els instruments de mesura.

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

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 1r d’ESO. També pot aplicar-se en 
cursos posteriors en atenció a la diversitat.

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

Documents adjunts
Documentació per al professorat:

Materials_romana.doc
Bibliografia_romana.doc

Documentació per a l'alumnat
Guia de treball: MA_Proj_Romana.pdf
Fitxa 1: Romana_1.pdf
Fitxa 2: Romana_2.pdf
Fitxa 3: Romana_3.pdf
Fitxa 4: Romana_4.pdf
Plànols: Planols_romana.pdf
Bibliografia: Bibliografia_romana.pdf
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