
Què és la Tecnologia? 

Cristina López Solano  1/3 

 

QUÈ ÉS LA TECNOLOGIA? 
 
 

La tecnologia intervé en la majoria d’activitats que fem a la vida 
quotidiana. T’has plantejat alguna vegada quins han sigut els avenços 
tecnològics que han permès el desenvolupament econòmic, social i 
polític? 

 

Sabies que.... 
 
El desenvolupament econòmic, social i polític de cada moment de la Història està 
relacionat amb el desenvolupament tecnològic. 
 
Moltes de les activitats que fem a la vida quotidiana segueixen els passos del procés 
tecnològic: determinació del problema, recerca d’informació, escollir la millor solució, 
realització de croquis, plànols i memòria, construcció de l’objecte i avaluació. 
 
Els egipcis van desenvolupa la seva pròpia tecnologia i com la balança per facilitar el 
comerç de mercaderies. 
 
La civilització grega va establir avenços significatius, com el cargol d’Arquimedes i 
d’altres en la tecnologia militar, com la catapulta. 
 
En el 1712 apareix la primera màquina de vapor obra del britànic Newcomen. 
 
El 1876 Bell va inventar el telèfon i Marconi la ràdio. 
 
El 1951 Bette Nesmith Graham va inventar el corrector líquid (Liquid Paper), conegut 
comercialment com Tipp-Ex. 
 
El 1958, el català Enric Bernat, va inventar el Chupa Chups. 
 
El 1965 Stephanie Kwolek va inventar una fibra d’excepcional resistència, el Kevlar. 
 
El 1981 IBM creava la primera computadora persona (PC). 
 

 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9s_tecnol%C3%B2gic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9s_tecnol%C3%B2gic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_de_l%27Antic_Egipte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cargol_d%27Arquimedes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catapulta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Newcomen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Graham_Bell,_Alexander
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A8fon
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
http://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%A0dio
http://en.wikipedia.org/wiki/Bette_Nesmith_Graham
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquid_Paper
http://ca.wikipedia.org/wiki/Chupa_Chups
http://ca.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://ca.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordinador_personal
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Explora i investiga 
 

1. Pensa individualment què és la Tecnologia i després comenta-ho amb un 
company. Finalment establiu amb el grup classe una definició consensuada de 
què vol dir Tecnologia. 

  

Definició individual Definició en parelles Definició grup classe 

   

 
2. Entra a l’activitat “Orientació acadèmica i professional” de l’aplicatiu multimèdia 

Jclic i segueix amb atenció les indicacions de l’interactiu. 
 
                % Puntuació:..............................               Temps: ....................... 
 

3. Indica si la tecnologia intervé en alguna de les activitats següents, habituals en la vida 

quotidiana. En cas afirmatiu, identifica quines són les necessitats que han solucionat: 

 
Activitats Intervé la 

tecnologia? Sí/No 
Quines necessitats han solucionat 

Escoltar música 
mentre dibuixes 
 

  

Fer un pastís en 
un forn de pa 
artesanal 

  

Anar amb 
bicicleta per la 
muntanya 

  

Jugar amb un 
ordinador 
 

  

Llegir un llibre 
 
 

  

 
4. Indica quin procés hauries de seguir per: 

 
a) Canviar la bateria del mòbil 

 
 
 
 
 

b) Pintar una caixa de fusta: 
 
 
 
 

5. Entra a l’activitat Orígens de la humanitat i antigues civilitzacions de l’aplicatiu 
multimèdia Jclic, fes clic a l’apartat els orígens de la humanitat i segueix amb 
atenció les indicacions de l’interactiu. 

https://clic.xtec.cat/repo/index.html?prj=orienta2
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1472
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                % Puntuació:..............................               Temps: ....................... 
 
          Pregunta: El canvi de períodes prehistòrics i històrics estan relacionats amb els 
canvis o avenços tecnològics? Feu un debat per parelles per trobar una resposta. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

6. Observa el vídeo “Catalunya, la fàbrica d’Espanya (24’49’’)” i contesta les 
preguntes següents. Després comenta les respostes amb un company/a de la 
classe. 

 
a) Quina va ser la primera fàbrica a Espanya en ser accionada amb vapor? 

............................................................................................................................................ 
 

b) Cap al 1833, quin tipus d’indústria era la més important a tot arreu? 
............................................................................................................................................ 
 

c) Quins van ser els primers productes catalans a ser exportats? 
 
............................................................................................................................................ 
 

d) Què eren les indianes? 
............................................................................................................................................ 
 

e) Quina va ser la primera font d’energia utilitzada en la industrialització? 
............................................................................................................................................ 
 

f) Quina va ser la segona revolució energètica? 
 
............................................................................................................................................ 
 

g) Al 1936, quins són els principals productes que ven Catalunya a la resta 
d’Espanya? 

............................................................................................................................................ 
 
 

7. Ara entra a l’activitat La revolució industrial de l’aplicatiu multimèdia Jclic i 
segueix amb atenció les indicacions de l’interactiu: 

 
% Puntuació:..............................               Temps: ....................... 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2xOajpmO-40
https://www.youtube.com/watch?v=2xOajpmO-40
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2076

