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EL REQUERIMENT O NECESSITAT (d’un projecte). 
 

  
 
Objectius 
  

- Identificar i definir la fase de requeriment d´un procés tecnològic. 
- Redactar els requeriments d’alguns invents que han canviat la història. 
- Decidir i definir el procés tecnològic a desenvolupar al taller.  
- Redactar el requeriment d’allò que caldrà fer al taller. 

 
Descripció de l’activitat 
A partir d’una definició de requeriment l’alumnat haurà d’escriure el 
requeriment que van tenir algunes investigadores abans de desenvolupar els 
seus aparells tecnològics. 
 
Després, actuant com si fos una empresa d’arquitectura haurà d’escollir quin 
projecte desenvoluparà a les hores de taller (dissenyar, fer els plànols i 
construir un habitatge o una habitació o bé fer els plànols i construir un 
habitatge dissenyat pels promotors - professorat). 
 
Una vegada decidit haurà d’escriure el requeriment que li podria fer arribar 
l’empresa promotora – professorat. En aquest escrit hauran de sortir les 
condicions que l´empresa indica. 
 
Aula  
Aula taller (també es podria desenvolupar a l´aula ordinària). 
 
Temporització  
1 h amb grup partit. 
 
Recursos emprats   
Els necessaris per poder accedir al document de l´alumnat. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
L’activitat inicial es pot desenvolupar individualment. 
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Després comença tot el procés per acabar construint la maqueta. El disseny, 
realització de plànols i construcció es pot fer individual o per parelles. 
En funció d’aquesta decisió es pot decidir si la redacció del requeriment es fa 
individualment o per parelles. 
La proposta és treballar individualment. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es treballen els continguts següents: 

- El requeriment del procés tecnològic. 
- Les promotores d’habitatges. 
- Les condicions d’un projecte. 
- La redacció d’un requeriment. 
 

Les principals competència treballades són:  
- Social i ciutadana. 
- Autonomia i iniciativa personal. 
 

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 Socials.  
 
Documents adjunts 
Guia de treball per a l’alumnat: MA_requeriment.pdf 
 


