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Recursos per al professorat

Tràmits: Edificis, habitatges i locals 

                                             

Objectius
 
- Identificar els tràmits bàsics per demanar un permís d'obres a l'habitatge.
- Identificar els tràmits bàsics per consultar ajuts a la rehabilitació dels habitatges.
- Conèixer el seguiment que s'ha de fer al expedient tramitat d'obres. 

Descripció de l’activitat

Primerament cal dir que l'activitat està plantejada amb el web i la normativa del ajuntament 
de Barcelona, però quasi tots els municipis de Catalunya a les seves web tenen aplicacions 
informàtiques molt semblants.

L’activitat consta de diverses parts:

A) Visitar l'oficina virtual de l'ajuntament.  

B) Treball en grups de 4 per conèixer què és un expedient electrònic de llicència d'obres. 

C) Elaboració d'un mural explicatiu del procediment. 

D) Localitzar la informació a propòsit dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges.

E)  Preparació d'una presentació sobre els ajuts per la rehabilitació d'un habitatge. 

F) L'alumnat haurà de contestar un petit qüestionari
 

Aula
Aula ordinària. (Si disposem d'ordinadors). 
Aula d'informàtica . 

Temporització

2 h a l’aula ordinària o aula informàtica. 

Recursos emprats

- Les aplicacions informàtiques de l'Ajuntament de Barcelona :
Oficina virtual
Ajuts per la rehabilitació d'un habitatge

- Ordinador.
- Paquet OpenOffice 
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http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=3de8d6ee3f82e210VgnVCM10000074fe
https://w30.bcn.es/APPS/portaltramits/portal/channel/def.html?&stpid=20110000258
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Aspectes didàctics i metodològics

Aquesta activitat convé realitzar-la quan parlem de l'adaptació dels habitatges a l'entorn.

Per abordar la part pràctica cal que l’alumnat estigui familiaritzat amb les eines de cerca 
informàtica.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

-  Concepte de normatives i regulacions d'obligat compliment. 
- Els diferents tipus legals d'habitatge i els permisos necessaris per a la seva construcció. 

La  principal  competència  treballada  està  relacionada  amb  l'àmbit  del  coneixement  i  la 
interacció amb el món físic sense oblidar que el segon àmbit treballat és el metodològic amb 
les  competències  d'aprendre  a  aprendre,  així  com  el  tractament  de  la  informació  i  la 
competència digital. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta  activitat  està  adreçada  a  tot  l’alumnat  de  4r  d’ESO.  El  elements  de  cerca 
informàtica son  molt intuïtiu d'utilització per la qual cosa es considera que pot estar adaptat 
a qualsevol nivell de coneixements .

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...

Connexions amb Informàtica .
Connexions amb Llengües. 

Documents adjunts

Guia de treball per a l’alumnat: MA_Obr_Hab.pdf
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