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Dissenya en 3D la teva aula i les del teu centre 

 

 
 

Objectius  

 

- Dissenyar espais del propi centre 

- Prendre mesures de longitud 

- Explorar les possibilitats de programaris de disseny com Sweet Home 3D. 

- Identificar les característiques arquitectòniques d'una aula 

- Identificar els diferents elements de mobiliari i de decoració de  

- Fer ús de les eines TIC 
 

Descripció de la proposta  

 

En aquesta activitat l'alumnat haurà de representar la seva aula amb el programari 
Sweet Home 3D. Un cop fet, hi ha la possibilitat que pugui representar altres aules o 
espais del centre. Si es vol posar l'èmfasi en el disseny l'activitat pot transformar-se a 
una proposta més oberta: Dissenya la teva aula ideal. Si l'activitat no es pot fer 
presencialment, se la pot portar per títol:  Com t'imagines la teva habitació ideal? 
 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Aquesta activitat s'ha de centrar inicialment en l'aula en què es desenvolupa 
l'activitat. Pel que fa a les mides, depèn de la situació d'aprenentatge,  hi ha l'opció 
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que les prenguin ells mateixos de forma col·laborativa o bé, el professor les faciliti. 
Com que es tracta d'una activitat de disseny, els elements de mobiliari els pot decidir 
cada alumne. 
 
L'activitat també pot organitzar-se en equips de 2-3 alumnes.   

 

El plantejament de l'activitat s'ha d'ajustar a les característiques del grup classe concret. El grau 

de detall i d'acabat pot regular-se en funció del procés d'aprenentatge dels alumnes. 

 

Aquí teniu alguns dels resultats d'aquesta activitat: 

 

Visita virtual a l'INS La Sedeta (1) 

Visita virtual a l'INS La Sedeta (2) 

 

Recursos emprats  

 

Cintes mètriques (opcional, depèn del plantejament) 

Ordinador 

Aula ordinària i/o aula d'informàtica 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

3r d’ESO 

 

Criteris d'avaluació: 

1. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic.  

2. Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 

 

Es desenvolupen les següents competències: 

 

De l'àmbit cientificotecnològic: 

 

9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 

avaluar-ne la idoneïtat del resultat 

 

 De l'àmbit digital:  

 

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les 

tasques a realitzar.  

 

https://sites.google.com/xtec.cat/visita-les-aules-de-la-sedeta/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/xtec.cat/visita-la-sedeta/aules-del-centre
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Competència 5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

 

Continguts clau: 

 

CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 

CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

La proposta s’adreça a la globalitat d’alumnat de 3r d’ESO 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

En el desenvolupament de la proposta a l’aula es pot vincular amb Visual i plàstica  

 

Documents adjunts 

 

Per al professorat: 

Guia professorat disseny 3D aula.odt  

 

Per a l’alumnat: 

Material per l'alumnat disseny 3D aula.odt 

 

Autoria 

 

Àngel Mota Salido  

Professor de tecnologia 

Institut La Sedeta, Barcelona 

 


