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DOCUMENTACIÓ D’ITINERARI- SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – TECNOLOGIES 2n ESO

Autoria: Francesc Ortíz i Elvira Sanahuja Desembre 2011

PRESENTACIÓ

Aquesta seqüència didàctica cobreix el segon curs d’ESO de la matèria de Tecnologies. El seu disseny parteix de la distribució anual per trimestres, 
a raó de dues hores setmanals, una hora a l’aula ordinària i una hora d’aula de tecnologia. Per les característiques pròpies de la tecnologia i de la 
etapa evolutiva de l’alumnat d’aquest curs és important continuar posant en rellevància el procés tecnològic com a mètode de treball a la 
tecnologia, de forma que l’adequada combinació del treball de documentació i el treball pràctic a l’aula de tecnologia prenen la seva veritable 
dimensió integrada.

Es parteix del pressupòsit que l'alumnat ha realitzat el primer curs utilitzant la metodologia ABP, pel que ja estarà acostumat  a una construcció del 
coneixement agradable i enriquidora en què l’experimentació, el treball per projectes, el treball en equip, l'avaluació formativa real, la construcció 
d’artefactes esdevinguin una experiència especialment motivadora. Això és fonamental de cara a desvetllar l’interès de l’alumnat per la ciència i la 
tecnologia i que un futur pugui valorar la seva orientació acadèmica i professional cap aquest camp.

Els materials aquí presentats parteixen de la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) en la que l’alumnat pren un paper plenament 
actiu implicat en el seu procés d’aprenentatge, en el qual el treball en equip li és indissociable. Aquesta orientació defuig dels plantejaments clàssics i 
el seu èxit, entre d’altres, requereix la seva implementació sistemàtica al llarg de tots els cursos d’ESO, per això és fonamental la seva iniciació a 
primer d’ESO. El material està integrat en la plataforma Moodle aprofitant els recursos de seguiment i avaluació dels treballs de l’alumnat. 

En l’organització de continguts l’ús de les eines TIC s’integra en les diferents activitats i projectes que es fan al llarg dels tres trimestres, d’acord amb 
la recomanació que en fa el currículum de la matèria (Decret 143/2007). També s’han tingut presentes les orientacions del document Tecnologies a 
l’ESO. 

Cada un dels elements que integren les unitats de treball contenen les seves pròpies orientacions didàctiques a fi d’organitzar l’activitat de l’alumnat. 
Es proporciona una còpia per a la restauració de tot el paquet en l’espai virtual que es consideri més adient, tot i que és recomanable que hi ha hagi 
un entorn instal·lat en un servidor del propi centre,

Els recursos materials que es proposen a l’aula de tecnologia responen a la dotació més comuna dels centres de titularitat pública, i d’altres d’us 
comú i de costos reduïts. Pel que fa al programari les activitats s’exemplifiquen amb programes d’ús lliure o programes de caràcter gratuït, així com 
aquell programari propietari que en algun o altre moment s’ha difós als centres públics.

En els materials s’ha procurat incorporar enllaços estables d’empreses i institucions, però per la seva pròpia dinàmica alguns poden estar trencats 
pel fet que els seus gestors hagin canviat la ubicació del recurs o bé l’hagin eliminat.

http://phobos.xtec.cat/fsala/biblio/documenta/abp_arguments.pdf
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/orientacions/tecnologies_1.pdf
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/orientacions/tecnologies_1.pdf
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/decret_eso.pdf
http://www.xtec.net/aulatec/curriculum/Curr_Tecno_ESO_1_3.rtf
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Ubicació del material per a ser visitat

Per consultar l’estructura i contingut del material disposeu d’una instal·lació visitable i descarregable a l’adreça:

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=1457

Primer trimestre
En el primer trimestre l'alumnat realitza dos projectes relacionats amb conceptes i procediments bàsics d'electricitat, Generem Electricitat i Garlanda 
Nadalenca. En el primer projecte assoleixen conceptes sobre la generació d'electricitat i sobre centrals elèctriques. En el segon projecte han d'assolir 
els conceptes sobre circuits paral·lel, sèrie i mixt, tot aprenent a utilitzar el multímetre per a mesurar i comprovar els càlculs. 

Segon trimestre
Durant el segon trimestre l'alumnat coneix la vessant més propera del consum elèctric i de les instal·lacions domèstiques, realitzant el projecte 
Instal·lacions domèstiques i el projecte Construcció d'un aparell elèctric.

Tercer trimestre
El tercer trimestre es dedica a la comprensió dels processos industrial en general i la seva comparació amb els processos artesanals, amb una 
WebQuest sobre processos industrials comuns i un projecte de reproducció d'un procés artesanal.

Aclariments
En l’assignació  horària  de cada projecte  s’han  diferenciat  les  hores que necessàriament  s’han de desenvolupar  a  l’aula  de tecnologia  per  la 
disponibilitat d’eines i instruments, a més de ser l’espai preparat per al treball de construcció.  Algunes activitats de cerca o dibuix que necessiten 
eines informàtiques s'han comptabilitzat a l'aula d'informàtica.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ PRESCRIPTIUS

Els criteris d’avaluació per avaluar els aprenentatges de l’alumnat, que estan en relació a les competències bàsiques, a segon d’ESO són:

-Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de 
comandament.

-Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme.

-Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia.

-Valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació d'electricitat. Reconeixement experimental de motors elèctrics.

-Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i resistència.

-Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar resposta a les necessitats de l'habitatge i altres entorns, i amb 
programes de simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables.

-Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres.

-Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes elaborats. 

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

-Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum 
responsable.

-Anàlisi d'un procés industrial proper.

-Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics.

-Valoració dels canvis en les necessitats humanes.
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-Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi.

-Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilització de l'ordinador com a mitjà de comunicació individual i en 
grup: correu electrònic, fòrum, xat i videoconferència.

-Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i 
distribució dels programes i de la informació.

-Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva autoria, fiabilitat i finalitat.

-Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals.

-Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge.
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ORGANITZACIÓ

L’organització d’aquest itinerari es fa a partir dels diferents elements/projectes catalogats, seqüenciats per a que aquests integrin de forma coherent i 
progressiva els continguts, tenint en compte l’equilibri entre les activitats a l’aula ordinària i les específiques a l’aula de tecnologia. 

Per seguir la seqüència i temporització previstes de forma ordenada i poder establir una programació seguint el currículum es presenta l’itinerari en 
diferents taules que presenten la mateixa informació però agrupada amb criteris diferents per facilitar la valoració i organització d’aquesta proposta.

SEQÜÈNCIA DE PROJECTES PER TRIMESTRES

Trimestre Ordre Element/Projecte Temps Descripció
aula taller

1r. 1 Generem electricitat 6 6 És un projecte  que demana la  investigació  dels  diferents  tipus  de centrals 
generadores  d'energia  elèctrica  i  construir  un  generador  elèctric,  portàtil  i 
suficient per a encendre un LED.

2 Garlanda Nadalenca 6 6 Aquest projecte demana la investigació sobre les lleis bàsiques dels circuits 
elèctrics per a poder dissenyar i construir una garlanda nadalenca, feta amb 
LED.

2n. 3 Instal·lació domèstica 6 6 En aquest  projecte  han de construir  una maqueta  que simuli  la  instal·lació 
elèctrica de l'habitatge d'un dels membres del grup, han de dibuixar el plànol 
de l'habitatge, els diferents esquemes i realitzar la maqueta.

4 Construïm un aparell elèctric 6 6 En aquest projecte han d'investigar sobre diferents aparells elèctric i realitzar la 
construcció d'un dels diferents aparells proposats.

3r. 5 Procés Industrial 8 0 Han d'investigar un dels processos proposats i compartir aquesta investigació 
amb  la  resta  de  companys/es,  descrivint  el  procés  i  els  seus  impactes 
ambientals i socials.

6 Reproduïm un procés artesanal 8 8 Han de cercar informació i reproduir un procés artesanal, seguint les normes 
de treball necessàries a cada cas.

RECOBRIMENT CURRICULAR

Contingut Subcontingut Element/Projecte Temps
Electricitat Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 

aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics 
tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests circuits de 

Generem electricitat
Garlanda Nadalenca
Instal·lació domèstica

6+6
6+6
6+6
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baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes d'habitatges. Construïm un aparell elèctric
Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia i el 
procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la necessitat d'un 
consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització d'estratègies adients per 
aconseguir-ho.

Generem electricitat
Instal·lació domèstica
Construïm un aparell elèctric

6+6
6+6
6+6

Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 
realitzar mesures de forma experimental.

Generem electricitat
Garlanda Nadalenca
Instal·lació domèstica
Construïm un aparell elèctric

6+6
6+6
6+6
6+6

Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en el 
desenvolupament tecnològic.

Generem electricitat
Garlanda Nadalenca
Instal·lació domèstica
Construïm un aparell elèctric

6+6
6+6
6+6
6+6

Processos 
Industrials

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.

Procés Industrial
Reproduïm un procés artesanal

8+0
6+6

Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes. Procés Industrial
Reproduïm un procés artesanal

8+0
6+6

Internet i eines 
TIC

Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar, 
intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu funcionament, estructura i 
terminologia.

Generem electricitat
Garlanda Nadalenca
Instal·lació domèstica
Construïm un aparell elèctric
Procés Industrial
Reproduïm un procés artesanal

6+6
6+6
6+6
6+6
8+0
6+6

Valorar la propietat intel·lectual pel que fa a l'ús i difusió de la informació i dels 
programari accessible mitjançant Internet.

Generem electricitat
Garlanda Nadalenca
Instal·lació domèstica
Construïm un aparell elèctric
Procés Industrial
Reproduïm un procés artesanal

6+6
6+6
6+6
6+6
8+0
6+6

Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com de comunitats 
virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en la construcció compartida del 
coneixement.

Generem electricitat
Garlanda Nadalenca
Instal·lació domèstica
Construïm un aparell elèctric
Procés Industrial
Reproduïm un procés artesanal

6+6
6+6
6+6
6+6
8+0
6+6
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Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns multimèdia. Generem electricitat
Garlanda Nadalenca
Instal·lació domèstica
Construïm un aparell elèctric
Procés Industrial
Reproduïm un procés artesanal

6+6
6+6
6+6
6+6
4+4
6+6
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