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Treball interdisciplinari de matemàtiques i tecnolo gies per a 1r d’ESO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius  
  
L’objectiu del projecte és aportar una manera d’interrelacionar les dues 
matèries que, mantenint la identitat de cadascuna d’elles i respectant 
l’estructura organitzativa actual dels centres, permeti treballar-les de forma 
global i integrada per tal d’afavorir en l’alumnat una visió més transversal dels 
coneixements i habilitats que va adquirint. 
 
Descripció de l’activitat  

  
Projecte didàctic basat en el treball interdisciplinari i l’ús de les TAC que sota el 
fil conductor de la mesura i amb l’excusa d’acabar dibuixant el plànol de la 
planta del recinte escolar (o qualsevol altre espai proper a l’alumnat) aborda tot 
un seguit d’aspectes curriculars de matemàtiques i tecnologies tant o més 
importants que la mesura en sí mateixa (unitats i relacions, nombres decimals, 
escales, introducció a la geometria i al dibuix tècnic, projeccions ortogonals, 
croquis, plànols...) a partir d’un ventall d’activitats ben diverses pensades per 
dur-les a terme conjuntament des de les dues àrees. Tot i que aquest projecte 
està dissenyat per desenvolupar-lo al llarg d’un trimestre sencer, també es pot 
dividir en blocs independents de durada inferior, en funció de les necessitats de 
cadascú, com també es pot implementar des d’una sola de les dues matèries. 
 
Recursos emprats  

 
Els documents de treball adjunts (Guia didàctica i Dossier de l’alumnat) i tot 
un seguit d’aplicatius, applets, i enllaços a webs interactives que es troben 
degudament referenciats a la Guia didàctica. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
S’ha intentat que les activitats siguin molt diverses i sobretot que hi hagi poques 
explicacions teòriques per part del professorat i molta participació de l’alumnat. 
En funció de les tasques a fer, unes activitats les realitzaran de forma 
individual, unes altres en parelles i unes altres en el conjunt del grup classe. La 
majoria d’aquestes activitats estan pensades perquè cada alumne/a les 
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desenvolupi des del seu ordinador personal. També canviarà l’espai que podrà 
ser la seva aula classe, l’aula taller de tecnologies, el pati o l’aula d’informàtica. 
L’objectiu és que la dinàmica de classe sigui molt variada. 
 
D’altra banda, no es tracta d’una programació lineal on els continguts del 
currículum es van succeint en forma seqüencial i fins que no estan ben assolits 
uns no es passa als següents, sinó que els continguts van apareixent i es van 
treballant en espiral i es va aprofundint en ells en funció de la necessitat del 
context. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
 

Continguts de matemàtiques  Continguts de tecnologies 

Suma i resta de decimals. El procés tecnològic. 
Producte i quocient per potències de deu. Estris de mesura. El peu de rei. 

Mesures de longitud. Canvis d’unitat. 
Perímetre i superfície. Unitats de mesura. 
Introducció al concepte de volum. 

Estris de dibuix. La seva utilització correcta. 

Concepte de fracció. 
Fraccions equivalents. 

Normes d’acotament. 

Com veure si dues fraccions són 
equivalents. Les eines a l’aula de tecnologies. 

Escales. 
Esbossos, croquis i plànols. Proporció. Raó de proporció. 

    Introducció al sistema de vistes o projeccions. 
Ús de les eines informàtiques. 

 
Es treballa sobretot la competència matemàtica i la competència de conviure i 
habitar el món pel que fa a “identificar problemes rellevants, realitzar 
observacions i manipulacions, formular-se preguntes i obtenir respostes 
aplicant el coneixement teòric i empíric disponible”. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La varietat d’activitats pel que fa els seus continguts, metodologia i recursos 
emprats permet que el projecte pugui arribar a tot l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Matemàtiques 
Tecnologies 
 
Documents adjunts  

 
- Guia didàctica. 
- Dossier de l’alumnat. 


