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DESENVOLUPAR LA MILLOR SOLUCIÓ I 
PLANIFICAR I FER EL PLÀNOL. 
 

  
 
Objectius 
  

- Assumir la necessitat de planificar les feines. 
- Integrar i aplicar els requisits mínims d´una planificació. 
- Seqüenciar les activitats necessàries per construir una maqueta. 
- Dissenyar la planta d´un habitatge (o habitació). 
- Elaborar un croquis i/o plànol de la planta d´un habitatge (o 

habitació). 
- Explicar les característiques i distribució de l’habitatge dissenyat. 

 
Descripció de l’activitat 
Hi ha dos blocs. 
Al primer bloc l´alumnat, a partir d’un petit text i d’un web, coneix els 
requisits mínims d´una planificació i pot observar i analitzar la memòria 
tècnica d´un projecte arquitectònic real. 
Al segon bloc l’alumnat, en el paper d’empresa d’arquitectura, planifica els 
passos per elaborar els plànols, construir la maqueta i redactar la memòria 
tècnica. Després elabora un croquis (o plànol) de la planta de l´habitatge, el 
pot dibuixar amb un programa de DAO i redacta les característiques i 
distribució de l´habitatge. 
 
 
Aula  
Aula taller (també es podria desenvolupar a l´aula ordinària però en grup 
partit). 
 
Temporització  
3 h amb grup partit. Si es volen passar els plànols amb un programa de DAO 
caldria afegir-hi les hores corresponents. 
 
Recursos emprats   
Ordinador amb connexió a internet per fer alguna activitat puntual i per 
recordar les normes d’acotació.  
També es necessita l´ordinador i un programa DAO si es vol que l´alumnat 
passi els plànols. 
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Aspectes didàctics i metodològics  
L’activitat es pot desenvolupar individualment. 
Les activitats d’explora i investiga són introductòries i no és imprescindible 
realitzar-les. 
A les activitats de Experimenta: Construïm una maqueta l’alumnat acabarà 
elaborant una planificació del procés d’elaborar un plànol, construir la 
maqueta i redactar la memòria tècnica. Després haurà de fer el croquis (o 
plànol) del seu habitatge; finalment l’haurà de descriure. 
El número d’hores varia molt en funció de si es vol que l’alumnat passi el 
plànol a ordinador amb el suport d’un programa de DAO. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es treballen els continguts següents: 

- Requisits mínims d’una planificació. 
- Tipus de dibuixos tècnics. 
- Els croquis i plànols dels habitatges. 
- Els programes de DAO. 
- Les normes d’acotació. 
 

Les activitats plantejades contribueixen a l’adquisició de les competències 
següents:  

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Tractament de la Informació i competència digital. 
- Artística i cultural. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
Connexions amb Ciències de la Naturalesa i Educació Visual i Plàstica. 
 
Documents adjunts 
Guia de treball per a l’alumnat: 
MA_desenvolupar_solucio_I_planificar_planol.doc 
 


