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DESENVOLUPAR LA MILLOR SOLUCIÓ III. 
CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA. 
 

 
 
Objectius 
  

- Escriure les diferències i els avantatges i els inconvenients del cartró 
ploma en comparació amb el cartró ondulat. 

- Fabricar paper (o cartró) reciclat. 
- Revisar i planificar la construcció. 
- Construir la maqueta seguint un pla de treball, utilitzant correctament 

les eines i respectant les normes de seguretat. 
 

 
Descripció de l’activitat 
Hi ha dos blocs. 
Al primer bloc, explora i investiga, l´alumnat compara el cartró ploma i el 
cartró ondulat. També se li proposa, de forma optativa, poder elaborar el 
paper (o cartró) reciclat per construir la seva maqueta. 
Al segon bloc, experimenta: construïm una maqueta III, l’alumnat ha de 
revisar la planificació que havia fet, actualitzar-la i després seguir el pla de 
treball per acabar construint la maqueta.  
 
Aula  
Aula taller. 
 
Temporització  
5 h amb grup partit. 
 
Recursos emprats   
Material i eines de l´aula taller.  
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Aspectes didàctics i metodològics  
L’activitat es pot desenvolupar individualment. 
Les activitats d’explora i investiga són introductòries i no és imprescindible 
realitzar-les. 
A les activitats de Experimenta: Construïm una maqueta III l’alumnat revisarà 
la programació o pla de treball fet en activitats anteriors i l’actualitzarà. Una 
vegada fet això l’alumnat haurà d’anar seguint els seus passos per acabar 
construint la maqueta. 
Es proposa, malgrat la dificultat del temps, que l’alumnat pugui elaborar el 
seu cartró reciclat per construir la maqueta. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es treballen els continguts següents: 

- Gènere Homo. 
- Cadenes de muntatge. 
- Procés productiu casolà del paper reciclat 
- Elements necessaris d´una planificació. 
- Fases de construcció d´una maqueta.  
 

Les activitats plantejades contribueixen a l’adquisició de les competències 
següents:  

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Artística i cultural. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
Educació Visual i Plàstica. 
 
Documents adjunts 
Guia de treball per a l’alumnat: 
MA_desenvolupar_solucio_3_construccio_maqueta.doc 


