ARC
Recursos per al professorat

EL PROCÉS TECNOLÒGIC.

Objectius
-

Recordar la definició de procés tecnològic.
Recordar les fases del procés tecnològic i explicar-les.
Ordenar les fases d’un procés tecnològic concret.
Reconèixer l’ús quotidià d´aquest procés.

Descripció de l’activitat
L’activitat es desenvolupa a partir d´un web de l´edu365 que parla de la
realització d´un projecte, del procés tecnològic i de l´informe tècnic.
A partir d´aquí es poden recordar les diferents fases del procés tecnològic, el
seu ordre i la funció de cadascuna d´elles.
Aquesta activitat ens servirà per després completar un conjunt d´activitats
del jclic i poder ordenar les fases d´un procés tecnològic real.
Aula
Aula ordinària
Temporització
2 h a l’aula ordinària.
Recursos emprats
Ordinador
Aspectes didàctics i metodològics
L’alumnat disposarà del seu ordinador amb connexió a internet per poder fer
les activitats.
La feina es pot desenvolupar individualment o per parelles.
Cal tenir present que l’activitat ha de servir per recordar continguts treballats
en cursos anteriors. Per aquest motiu es poden utilitzar esquemes o materials
propis sobre el procés tecnològic ja presentats en altres cursos.
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També pot ser interessant tenir una activitat en el moodle perquè puguin
enviar el document que hauran d’elaborar amb les respostes.
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Es treballen els continguts següents:
- Procés tecnològic: definició, fases i descripció de les fases.
- Relació entre les diferents fases del procés tecnològic.
- Documents importants relacionats amb el procés tecnològic: el
projecte i la memòria tècnica.
Convé destacar les següents competències:
- Comunicativa, lingüística i audiovisual.
- Tractament de la informació i competència digital.
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 l’àrea de Ciències de la Naturalesa.
Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_proces_tecnologic.rtf
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