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Visita a l'Espai Temàtic d'Eines per a la construcció.

 
Objectius
 
- Conèixer l'evolució de les tècniques  i eines utilitzades en la construcció.
- Usar eines per a la construcció 
- Manipular materials de construcció
- Construir una figura geomètrica amb materials i eines de construcció
- Classificar eines per famílies
- Conèixer l'arquitectura rural tradicional de la pedra seca
- Relacionar eines amb processos de construcció
- Valorar la influència de la construcció sobre l'evolució de la tecnologia.

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix en visitar l“Espai Temàtic, eines per a la construcció” que 
està  ubicat  dins  de les instal·lacions de l'empresa Germans Boada,  S.A.  al 
poble de Santa Oliva del Penedès (Tarragona). 

La visita divideix l'alumnat en grups reduïts, i es treballa en tres blocs:

Bloc I: “Pedra seca” (durada: 15 minuts)

Descripció: Visita  d'una  barraca  de  vinya  i  zona  de  lleure,  on  l'alumnat  a 
l'arribada a l'Espai pot esmorzar.

Objectius Contribuir  a  la  tasca  de  conservació  de  l'entorn  i  promoure  la 
formació mediambiental. Conèixer els orígens de l'arquitectura rural 
i  fer  palesa  la  importància  d'utilitzar  materials  que  no  malmetin 
l'equilibri natural de l'ecosistema

Materials Dossier per omplir entregat per l'Espai Temàtic.

Bloc II: “Creació d'un Tangram” (durada: 45 minuts)

Descripció: Construcció d'un Tangram amb una peça ceràmica en petits grups.

Objectius Utilització  de l'eina (talladora manual  de ceràmica)  per  crear  un 
trencaclosques que l'alumnat es podrà endur. Amb la peça tallada 
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es fa una activitat de construcció de diferents figures. 

Bloc III: “Eines per a la construcció” (durada: 30 minuts)
Descripció A través de diferents espais hi ha exposades eines i construccions 

amb una sèrie de descripcions, algunes d'elles interactives. 

Objectius Conèixer les eines de construcció actuals
Conèixer el procés constructiu d'una sala de bany.

Materials Dossier per omplir entregat per l'Espai Temàtic.

La  visita  acaba  amb  un  audiovisual  de  15  minuts  sobre  l'evolució  de  la 
ceràmica des dels seus inicis fins als temps actuals.

Informació complementària:
http://www.germansboada.com/espaitematic/
http://www.uepenedes.com/stuff/1086343168-04.06.04.Germans_Boada.pdf 
http://www.uepenedes.com/stuff/1119259134-05.06.17.Germans_Boada.pdf 

 
Aula 
Sortida a les instal·lacions de l'Espai temàtic.

Temporització 
3h de visita al museu

Recursos emprats 
Dossier (s'entrega a l'arribada al museu)
Eines i materials de construcció (s'utilitzen els propis del museu)

Aspectes didàctics i metodològics 
Es tracta d'una visita de caire molt pràctic. 

Dies  abans de fer  la  visita  cal  fer  un  recordatori  de  les eines del  taller  de 
tecnologia, de manera que l'alumnat les pugui reconèixer al veure-les al museu 
i al treballar amb elles. 

Durant  la  visita  cal  omplir  un  dossier  que  s'entregarà  al  finalitzar  la  visita. 
Aquest dossier es tindrà en compte com a nota a Tecnologia. També durant la 
visita  un  monitor  ensenya a l'alumnat  a  crear  un Tangram tallant  peces de 
ceràmica amb una eina especial per aquest propòsit.
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Després de la visita,  es pot utilitzar el  tangram de ceràmica per a diferents 
propòsits com per exemple treballar la geometria plana.

3/4

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1296
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


ARC   

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

- Descripció i vocabulari sobre eines i processos de construcció
- Construccions rurals amb pedra seca
- Ús d'eines de construcció
- Seguretat laboral

Es treballen especialment les següents competències:

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Competència matemàtica 
- Competències artística i cultural 

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat d’ESO, però al concertar la visita 
es pot demanar l'adequació per a 3r d'ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb l'àrea de matemàtiques
Connexions amb l'àrea d'educació visual i plàstica

Documents adjunts
Els documents els entrega l'”Espai Temàtic” quan l'alumnat arriba a les seves 
instal·lacions.
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