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DOCUMENTACIÓ D’ITINERARI- SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – TECNOLOGIES 1 ESO 
 

Autoria: David Atzet Juny 2010 

 
PRESENTACIÓ 
 

Aquesta seqüència didàctica cobreix el primer 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 posar 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. 
 
Atès que l’alumnat prendrà contacte per primera vegada amb la tecnologia, des del punt de vista formal, és important que en copsi la seva veritable 
vessant cultural i tecnocientífica amb una construcció del coneixement agradable i enriquidora en què l’experimentació, el treball per projectes, el 
treball en equip, la construcció de ginys i 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 del treball per projectes. Seguint aquesta idea ens hem fixat en els treball d’acció complerta, és a dir, des de 

la identificació  Planificació  Execució  Valoració. No esmentarem massa el concepte de procés tecnològic donat que aquest serà un contingut 
que es treballarà i desenvoluparà formalment a tercer curs. 
 
En aquest sentit les activitats s’han organitzat de forma coherent a fi de facilitar la transició de les aules fonamentades en l’ús del llibre de text a un 
ús de materials de qualitat en què s’integren elements clàssics amb continguts digitalitzats. En aquest sentit s’han incorporat elements multimèdia 
que afavoreixin l’aprenentatge de l’alumnat prenent part activa en els interactius. 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. Els projectes proposats giren al voltant de la 
construcció d’instruments musicals de fàcil construcció i que per la seva operativitat afavoreixen el treball interdisciplinar amb l’àrea de música.  
 
Cadascun dels elements que integren les unitats de treball contenen les seves pròpies orientacions didàctiques a fi d’organitzar l’activitat de 
l’alumnat i pel fet d’estar organitzades modularment és possible integrar aquests elements de forma autònoma en plataformes virtuals d’aprenentatge 
o en servidors de continguts (pàgina web) segons les possibilitats de cada centre i departament de tecnologia. Aquesta modularitat obre la 
possibilitat a substituir elements per d’altres que el professorat consideri més adients. 
 
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. 
 

http://www.xtec.net/aulatec/curriculum/Curr_Tecno_ESO_1_3.rtf
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/decret_eso.pdf
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/decret_eso.pdf
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/orientacions/tecnologies_1.pdf
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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.  
 
En aquesta proposta hem volgut tenir cura de l’atenció a la diversitat i apuntar, en cada bloc de continguts, les idees i maneres d’atendre la diversitat. 
Malgrat tot som conscients que aquesta atenció no és un recepta màgica que aplicant-la doni els seus resultats. A grans trets una de les idees que ja 
apuntàvem més amunt està representada en el treball en equip i, sobretot, en com en fem la gestió d’aquest treball. En aquest sentit recomanem 
llegir amb cura les orientacions per a cada activitat.  
 
En la perspectiva de l’atenció a la diversitat i de la gestió del grup hi ha contemplada, en més d’una activitat, un part de treball a casa. La 
temporització que proposem vinculada al treball a casa és una proposta orientativa que està vinculada al treball que puguem fer a l’aula. Això si, en 
tot cas, volem fer evident que quan hem pensat i desenvolupat aquest itinerari ja hi havia present una part, més o menys gran o petit, segons es miri, 
per a desenvolupar com a feina a casa. 
 
 

 
ORGANITZACIÓ 
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Primer trimestre 
 
En el primer trimestre, amb un caràcter eminentment propedèutic, prepara l’alumnat en els tres blocs de contingut que hi ha al curs: TIC, Eines i 
materials de tecnologia i Disseny i construcció d’objectes.  
 
Pel que fa a coneixement i l’ús del seu ordinador i les aplicacions bàsiques que li seran d’utilitat per organitzar la informació, redactar informes i 
memòries i captura i tractament bàsic d’imatges, hem mirat de fer la seva presentació i inici d’aplicació en el primer trimestre. Presentació que es fa 
de manera gradual i contextualitzada en les activitats (Projectes) que es realitzen en aquest 1r trimestre.  
 
Pel que fa a les eines i materials es treballen a partir de dos projectes molt senzills que treballen els dos materials tècnics de 1r d’ESO: la fusta i el 
metall (acer). A més, i com dèiem més amunt, aquests projectes ens serveixen de catalitzadors d’aplicació de les TIC i per a formalitzar aspectes 
com el treball per projectes seguint les fases del procés tecnològic o de l’acció complerta, així com la realització d’informes i memòries necessaris 
després de tot projecte tècnic. En aquest aspecte treballem el dibuix tècnic com a sistema de comunicació necessari pel treball posterior. 
 
El darrer aspecte que introduïm és la del fet avaluatiu. Això ho treballem a partir de propostes d’avaluació qualitativa, fonamentades en una 
coavaluació on l’alumnat ha d’integrar com a aspecte habitual valorar després de tota tasca allò que ha fet. 
 
Segon trimestre 
 
Aquest segon trimestre ens ha de servir consolidar els coneixements sobre TIC i eines i materials que hem estat treballant al 1r trimestre i consolidar 
els coneixements necessaris sobre dibuix tècnic per afrontar amb garanties el futurs treballs que ens puguin anar venint. Així la representació 
dièdrica i la construcció d’un metal·lòfon que sona i dóna una escala musical poden provocar en l’alumnat la motivació necessària per afrontar els 
aspectes més complicats del dibuix: dièdric, acotació i l’escala. 
 
En el treball del projecte d’aquest trimestre, el metal·lòfon, entren en joc totes les destres i habilitats que hauran treballat en la realització del triangle i 
la caixa xinesa. Amb tot, cal tenir cura de desar i no perdre els instruments que resultin per si es volen treballar conjuntament amb l’àrea de música 
 
Acabem el trimestre començant el darrer tema de dibuix, l’escala, que s’acabarà en el trimestre següent. 
 
Tercer trimestre 
 
Aquest tercer trimestre treballa els aspectes que presenten un punt més alt de complexitat. Així amb el desenvolupament de les tres propostes 
aconseguim, per una banda, consolidar els aspectes de la representació gràfica i l’ús aplicat de les TIC. Per una altra banda, a partir de la proposta 
del connector i del disseny d’una torre de paper, així com l’ús de simuladors molt senzills l’alumnat s’introdueix al treball de l’electricitat i la mecànica 
des d’una proposta més aviat lúdica. Malgrat tot, els continguts que es treballen presenten certa dificultat i complexitat, tot i que en som conscients, 
som del parer que fets a aquest nivell del curs i proposats com a projectes amb un vessant més lúdic ens poden ajudar a no fer-ho tan pesat.  
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TAULA 1: SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA I TEMPORITZACIÓ DELS ELEMENTS 
 

 Contingut 
Temps (h) 

Aula Taller Casa 

1
r 

T
ri
m

e
s
tr

e
 

000 Sistemes Operatius. Endrecem el nostre ordinador  1 1 2 

001 Una història de la Tecnologia 3 0 2 

101 Construcció d’un triangle musical 1 4 1 

002 Creació i edició de documents a l’ESO 1 1 2 

201 El dibuix tècnic. Comunicació gràfica 3 1 3 

102 Construcció d’una caixa xinesa 2 4 1 

003 Les imatges: informació gràfica i digital 1 1 1÷2 

2
n
 T

ri
m

e
s
tr

e
 202 El dibuix tècnic. Representant objectes 6 2 3÷5 

103 Disseny i construcció d’un metal·lòfon (xil·lòfon) 2 8 2 

203 El dibuix tècnic. L’acotació: el dibuix en la justa mesura 3 1 2 

204 El dibuix tècnic. L’escala 2 2 2 

3
r 

T
ri
m

e
s
tr

e
 

104 Fem la maqueta del nostre entorn 4 2 4÷6 

105 Disseny construcció d’un connector 3 8 3 

106 Fem estructures senzilles. La torre de paper 3 2 3 

 



 

5/6 

TAULA 2: RECOBRIMENT CURRICULAR 
 
 

Contingut Subcontingut Element ARC Temps Au+Ta 

La tecnologia i el 
procés 
tecnològic. 
Eines i materials 
de tecnologia 
 
 

 001. Una història de la Tecnologia 3+0 

Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn 
tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat. 
 

101. Construcció d’un triangle musical 1+4 

Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i 
deducció de les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de 
diferents objectes. 
 

103. Disseny i construcció d’un metal·lòfon 2+8 

Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, 
escales i sistemes de representació normalitzats per representar 
objectes. 
 

201. El dibuix tècnic. Comunicació gràfica 
202. Dibuix tècnic. Representant objectes 
203. El dibuix tècnic. L’acotació: el dibuix en la justa 
mesura 
204. El dibuix tècnic. L’escala 

3+1 
6+2 
3+1 
 
2+2 

Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials 
contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge. 
 

104 Fem la maqueta del nostre entorn 4+2 

Disseny i 
construcció 
d'objectes 
 
 

Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per 
treballar amb cada material seguint les normes de seguretat. 
 

102. Construcció d’una caixa xinesa 2+4 

Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines 
adients aplicant els sistemes de representació tractats. 
 

105. Disseny i  construcció d’un connector 3+8 

Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal 
d'identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan 
sotmeses. 
 

106. Fem estructures senzilles. La torre de paper 3+2 

Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per 
millorar la seva resistència als esforços. 
 

103. Disseny i construcció d’un metal·lòfon 2+8 

Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de 
construcció pròpia. 
 

105. Disseny i  construcció d’un connector 3+8 
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Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de 
circuits elèctrics. 
 

105. Disseny i  construcció d’un connector 3+8 

Les TIC com 
eina per a la 
integració i la 
comunicació de 
la informació 
 
 

Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, 
esforços i estabilitat. 
 

106. Fem estructures senzilles. La torre de paper 3+2 

Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que 
aporten o recullen informació mitjançant l'ordinador: càmeres, 
dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre 
ordinadors. 
 

003. Les imatges: informació gràfica i digital 
 

1+1 

Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i 
recuperar informació de suports físics o virtuals. 
 

000. Sistemes operatius. Endrecem el nostre ordinador 1+1 

Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de 
la documentació i els treballs elaborats. 
 

002. Creació i edició de documents a l’ESO 1+1 

 
 
 
 


