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CONSTRUCCIÓ D’UN PORTA-REVISTES EN FUSTA 
 

 
 
Objectius 

  
- Interpretar plànols on es representen les tres vistes acotades d’un 

objecte senzill. 
- Elaborar escandalls d’objectes senzills a partir de la representació de 

les tres vistes acotades.  
- Realitzar croquis de peces senzilles a partir de plànols on es 

representen les tres vistes de l’objecte 
- Calcular el material necessari per a la construcció d’objectes senzills 

segons la minimització de residus en la seva construcció. 
- Calcular el cost del material que intervé en la construcció d’objectes 

senzills.  
- Adquirir l’hàbit de verificar les mides i el tipus de materials rebuts 

prèviament a la construcció d’un objecte. 
- Interpretar un procés de treball senzill presentat en forma de taula.  

Identificar, demanar i utilitzar les eines, màquines i accessoris de 
ferreteria presents a l’equipament usual de l’aula de Tecnologia per a 
la seva funció específica i d’acord amb les normes de seguretat 
establertes segons la informació obtinguda en dossiers.  

- Realitzar operacions sobre materials derivats de la fusta, com ara 
traçar, serrar, llimar, foradar, clavar claus i collar visos. 

- Adquirir l’hàbit d’ordenar i netejar el lloc de treball i l’aula de 
Tecnologia tant al llarg del procés com al seu acabament. 

- Confeccionar una memòria tècnica sobre la construcció d’un objecte 
senzill.  

- Avaluar la pròpia feina i participar en la valoració de la feina de l’equip 
de treball.  

 
Descripció de l’activitat 

  
Es tracta d’una pràctica  bàsicament constructiva que es divideix en set 
activitats: Plantejament del problema, realització de croquis i comanda del 
material, verificació dels materials i adaptació dels dibuixos, construcció del 
porta-revistes,muntatge del porta-revistes,memòria tècnica i control de 
qualitat. El material es presenta pautat i destacant la seqüència ordenada de 
les operacions. 
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El treball a l’aula de tecnologia es proposa de dues maneres en funció de 
l’atenció a la diversitat que requereixi l’alumnat. Entre les activitats 
proposades n’hi ha que es poden fer en grup i altres que són estrictament 
individuals. 
 
Aula  

 
Aula ordinària 
Aula de tecnologia 
 
Temporització  

3h a l’aula ordinària 
8h a l’aula de tecnologia 
 
Recursos emprats  

 
- El vídeo “ Construcció d’una gandula” de l’edu3.cat. La durada del 

vídeo és de 10:20 min. Aquest recurs es proposa com a material 
d’ampliació. 

- Equipament estàndard de l’aula de tecnologia 
- Material específic per a la construcció de l’objecte (aglomerat recobert 

amb melamina,  ocumé o aglomerat) 
- Ordinador  

 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Convé que l’alumnat hagi treballat prèviament l’escala, croquis d’objectes 
senzills, acotació, que estigui familiaritzat amb els materials tècnics i les 
seves aplicacions. 
 
En finalitzar la pràctica convé assegurar-se que l’alumnat ha respost 
correctament els quadres d’autoavaluació i avaluació de l’equip per 
assegurar-se que l’alumnat ha assolit correctament els coneixements i 
metodologies presents a la pràctica. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

Els continguts més destacats que es treballen són: 
- Projeccions, acotació i escala 
- Planificació i realització d’un objecte senzill 

- Utilització de diversos instruments d’us comú 
- Realització d’operacions 
- Elaboració de treballs i projectes 

- Tractament de la documentació escrita 
 
Les principals competències que es treballen són: 
 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18180&p_to=disseny%20fusta
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- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

- Competència social i ciutadana 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat s’adreça a tot l’alumnat de 1r d’ESO. La seva aplicació està 
pensada per integrar la gamma de diversitat de nivells que formi el 
grup/classe 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Connexions amb educació visual i plàstica i matemàtiques 
 
Documents adjunts 

 
Guia de treball per al professor: MP_DISSENY_CONSTRUC_OBJ.pdf 
Guia de treball per a l’alumnat: MA_ DISSENY_CONSTRUC_OBJ.pdf 
 
Itinerari 
 

 
 

 

 


