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RESUM 
 

L’aprenentatge basat en projectes ha esdevingut en els últims anys una 

metodologia d’aprenentatge innovadora que aporta beneficis a l’hora d’assolir i 

retenir nous coneixements. Aquest fet ha propiciat que les institucions 

educatives, entre elles les de les Illes Balears, promoguin cada vegada més 

l’aplicació d’aquesta metodologia a les aules. 

Aquest projecte té per objectiu fer una proposta d’aplicació de la metodologia 

d’aprenentatge basat en projectes i diferenciar-la d’altres metodologies 

semblants.  

La proposta didàctica d’aquest projecte aplicarà l’aprenentatge basat en 

projectes a l’àrea de tecnologia industrial de tercer d’ESO. La metodologia 

d’ensenyament basada en projectes és intrínsecament activa, però així i tot, 

s’ha considerat que pot resultar útil integrar-hi elements relacionats amb les TIC 

per ajudar a motivar els estudiants. L’ús de noves tecnologies és un element 

que facilita que es desperti l’interès en els estudiants. Aquestes eines 

motivadores tindran la finalitat d’introduir una vessant lúdica i alhora incentivar 

l’esperit col·laboratiu entre grups i components dels grups. 

 

Paraules clau: aprenentatge basat en projectes, TIC, ESO, tecnologia
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1. Introducció 
 
Vivim en una societat canviant, on el ritme de vida exigeix una constant 

adaptació i incorporació de nous coneixements per viure el dia a dia i aplicar-

los a l’àmbit professional. Aquest fenomen, però, no té tanta influència sobre el 

món educatiu, que sembla que no ha aconseguit adaptar-se al ritme que 

demanda la societat. És cert que les coses de cada vegada canvien més 

sovint, i el món educatiu amb l’ajuda del cos de docents ha de donar resposta a 

les realitats i necessitats socials que demanda la societat per tal d’adaptar-se a 

un món d’incerteses i canvis constants.  

Baix aquest idea de canvi apareix el que s’anomena metodologia de treball per 

projectes o també anomenat treball basat en projectes que a partir d’ara 

abreujarem com AbP. La necessitat de dur a terme un canvi de mentalitat, de 

reinventar l’ensenyament i desvincular-lo del model organitzatiu curricular són 

les bases sobre les quals es sosté aquesta metodologia.  

 

1.1. Justificació 
 

La societat actual demanda ansiosament un sistema educatiu que aporti les 

competències bàsiques per tal de que els nous ciutadans siguin capaços de 

desenvolupar-se satisfactòriament a la vida professional.  

Anys enrere, la directiva educativa bàsica era la de memoritzar contingut i 

avaluar el coneixement que s’havia adquirit. La pedagogia actual defensa que 

la metodologia d’AbP és una de les millors opcions en lloc de la memorització. 

Perrault (2000) . La metodologia de treball per projectes obre nous horitzons 

sobre la visió educativa clàssica i aporta més llibertat i autonomia a l’alumne a 

més d’afavorir l’esperit crític, l’autoaprenentatge i la feina en equip. El físic 

Albert Einstein ja ho promulgava dient que resultava molt difícil mantenir la 

curiositat científica a un sistema educatiu rígid. A més defensava que l’esperit 

de descobriment i pensament creatiu es perden quan s’aplica un sistema 

educatiu rutinari que no incentiva als estudiants. 
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L’AbP es caracteritza per ser un conjunt d'experiències i tasques 

d'aprenentatge, al voltant de la resolució d'una pregunta, un problema o un 

repte (Larmer & Ross, 2009). 

El fet de posar en pràctica l’experimentació deixant de banda la memorització 

afavoreix l’adquisició de coneixements i forma als alumnes posant en valor les 

competències bàsiques que els definiran com a persones. És aquí on es 

relaciona íntimament la metodologia de treball per projectes amb el que 

succeeix en realitat a la vida quotidiana. Perquè s’ha de fer memoritzar 

conceptes si després l’alumne no és capaç de posar-los en pràctica? De que 

serveix saber la teoria si més enllà dels llibres no se sap com aplicar-la i quins 

resultats se n’extreuen? Moltes d’empreses internacionals a dia d’avui valoren 

molt més les competències demostrables dels treballadors que no pas els títols 

oficials que puguin tenir. Així ho defensen Blanck i Dickinsion afirmant que els 

estudiants s'exposen a una gran varietat d'habilitats i de competències com ara 

col·laboració, planificació de projectes, presa de decisions i maneig del temps i 

que aquest fet prepara als estudiants per a ocupar futurs llocs de treball. 

(Blank, 1997; Dickinsion et al, 1998). 

A més d’això, centrant l’atenció en nivells educatius de secundària el treballar 

continguts a través de projectes educatius afavoreix la implicació de l’alumnat. 

Els mestres amb freqüència registren augment en l'assistència a l'escola, més 

d’un augment de la participació a classe i una millor disposició per a realitzar-

tasques (Bottoms & Webb, 1998; Moursund, Bielefeldt & Underwood, 1997). 

Aquest fet implica augmentar la motivació tant per part del cos de docents que 

es sent realitzat amb la tasca com pels alumnes.  

 
1.2.  Motivació 
 
La motivació que m’ha duit a elegir la metodologia de treball per projectes com 

a temàtica d’aquest treball de final de màster ha estat que he vist en la seva 

aplicació a les aules una oportunitat per formar als alumnes d’una manera més 

útil i enfocada al futur. La idea de centrar l’ensenyament en les idees i 

conceptes bàsics, basar l’aprenentatge en l’experiència, la investigació, 
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l’autoconeixement, la recerca, fomentar el desenvolupament de l’esperit crític i 

l’opinió personal...totes elles son bones raons per aplicar la metodologia d’AbP. 

Per altra banda també cal ressaltar el fet que, des de la Conselleria d’Educació 

de les Illes Balears s’estan duent a terme una sèrie de modificacions 

legislatives que afavoreixen la implantació de la metodologia de Treball per 

Projectes. Atesa la patent necessitat de millorar la qualitat de l’ensenyament, i 

per tal d’afavorir i potenciar el sistema educatiu, l’autonomia dels centres, la 

innovació pedagògica, el treball per projectes de contingut competencial, la 

interdisciplinarietat i la feina en equip, s’ha considerat necessari establir una 

sèrie de modificacions a la normativa autonòmica relativa a l’etapa de 

l’educació secundaria obligatòria a les Illes Balears.  

Tal i com menciona de moment el tercer esborrany de modificació del decret 

que pretén implantar aquestes modificacions a les aules es té pensat dedicar 

dues hores setmanals a primer, segon i tercer d’ESO a la realització de 

projectes interdisciplinaris relacionats amb diverses matèries o àmbits de 

coneixement del curs. Així doncs el fet que de cara a l’any que ve molt 

possiblement entri en vigor aquesta legislació on es fa referència explícita a la 

metodologia de Treball per Projectes ha estat un dels fets detonants pel qual 

s’ha decidit decantar la temàtica del treball cap a aquesta vessant.  El fet de 

saber que la tasca que es reflecteix en aquest treball pot servir de referent a 

futurs docents en matèria de formació, ajuda, orientació o simplement com a 

informació sobre l’aprenentatge basat en projectes n’és també un incentiu.  

Per altra banda no puc deixar de mencionar en aquest document a la persona 

que em va despertar l’interés per aquest tipus de metodologia, na Carme Pinya 

Medina, docent del màster de Formació del Professorat. Sense ella no hagués 

pogut arribar a aprofundir mai dins aquest món i és a ella a qui he d’agrair el fet 

d’haver-me decantat cap a l’estudi de l’aplicació d’aquesta innovadora 

metodologia. 
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1.3.  Objectius 
 

El present treball té com a objectiu fonamental posar en valor les oportunitats 

que ofereix l’aplicació de la metodologia d’Aprenentatge basat en Projectes i 

realitzar una proposta educativa centrada a l’àrea de Tecnologia de tercer 

d’ESO que apliqui aquest tipus de metodologia. Per tal de fonamentar 

correctament aquesta proposta es duran a terme les següents accions: 

 

• Fixar les bases que defineixen i caracteritzen la metodologia de 

Projectes. 

 

• Definir quins han de ser els rols de l’estudiant i del docent i com enllaçar 

els continguts amb els projectes cercant una integració coherent entre 

els elements curriculars. 

 

• Crear una proposta didàctica enfocada a Robòtica que apliqui la 

metodologia d’ABP. 

 

• Estudiar l’aportació que té la proposta a l’adquisició de les competències 

bàsiques que es fixen per l’etapa d’educació secundària obligatòria a 

l’àrea de Tecnologia. 

 

• Fer ús de les tecnologies de la informació i comunicació per tal de 

generar material, integrar la proposta didàctica i gestionar el procés 

d’ensenyament i aprenentatge. 
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2. Marc teòric 
 

No existeix una única manera d'ensenyar, com tampoc exiteix una única 

manera d'aprendre. No obstant això, cada forma d'ensenyar genera 

apenentatges diferents en els nostres alumnes. El treball per projectes és part 

important del procés d'aprenentatge. Aquest concepte es torna encara més 

valuós en la societat actual en què els professors treballen amb grups 

d’alumnes que tenen diferents estils d'aprenentatge, antecedents ètnics i 

culturals i nivells d'habilitat heterogenis. Un enfocament d'ensenyament 

uniforme no ajuda a que tots els estudiants assoleixin estàndards alts; en canvi 

un basat en projectes, es fonamenta sobre les fortaleses individuals dels 

estudiants i els permet explorar les seves àrees d'interès dins el marc d'un 

currículum establert. 

 

2.1. Introducció 
 

L’aprenentatge basat en projectes ha irromput a les aules caracteritzant-se per 

ser una metodologia d’aprenentatge innovadora que aporta nombrosos 

beneficis a l’hora d’assolir i retenir nous coneixements. La idea bàsica que 

fonamenta aquesta metodologia és la d’aprendre a través de l’experimentació, 

la curiositat i la vivència personal i és així com en fa referència Larrosa dient 

“Allò que una persona aprèn, el que sap, el que constitueix el seu corpus de 

coneixement, té a veure fonamentalment amb allò que ha viscut.” (Larrosa, 

2009). És un fet indiscutible que de l’experiència se’n extreu coneixement, a 

més l’experiència resulta una característica pròpia de cada ésser fet que la fa 

única i especial a cada individu.  A més Ojea (2000) en fa una descripció molt 

més tècnica i manifesta que en la metodologia de projectes es demana al grup 

d’alumnes quins coneixements tenen sobre el tema elegit i a quines preguntes 

es vol donar resposta. Ojea manifesta que la metodologia de projectes 

requereix una nova estructura de funcionament que permeti una major 

organització de la informació, una apertura de les escoles cap a les demandes 

de la societat i sobretot la participació compartida en el procés d’ensenyament-
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aprenentatge.   

Dewey (1916) assenyala que la reflexió és el centre de l'èxit de l'educació, que 

si se'ls proporciona als alumnes alguna cosa que fer; és a dir, que impliqui 

manipulació i experimentació, s'arribarà a l'aprenentatge, mentre que si és 

només aprendre, s'arribarà a la memorització. La metodologia del Treball per 

Projectes té cada cop més implantació a les nostres aules. Les característiques 

que la defineixen la fan una metodologia que pot resultar beneficiosa per 

treballar a les aules de secundària i mes concretament a l’àrea de Tecnologia. 

El fet que afavoreix aquesta aplicació és que les assignatures de caire 

tecnològic solen tenir un percentatge significatiu de contingut pràctic o de 

recerca. Aquest fet afavoreix l’adaptació de la metodologia a aquestes àrees 

del coneixement. A més l’àrea de Tecnologia es caracteritza per tenir una forta 

vessant interdisciplinària on s’hi entremesclen fàcilment moltes de les 

competències bàsiques que fixa el currículum. 

2.2.  Fonaments 
 

Per tenir la capacitat d’aplicar correctament una certa metodologia s’han de 

conèixer les bases i les directives que la caracteritzen. A continuació es durà a 

terme una descripció del que es coneix per metodologia d’Aprenentatge Basat 

en Projectes, amb la finalitat de més endavant diferenciar-la d’altres 

metodologies d’aprenentatge similars. 

Com s’ha mencionat anteriorment, l’AbP es basa en prioritzar l’adquisició i 

posada en pràctica de competències per sobre d’altres fites educatives. La 

millor manera d’avaluar les competències és posant-les en pràctica, i per tal de 

posar-les en pràctica una de les millors metodologies educatives és l’AbP. Per 

avaluar si un alumne és competent en un cert àmbit ha de ser capaç de 

reorganitzar els coneixements apresos per tal de aplicar-los a diferents 

situacions i contextos. 

Segons el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC 1998), aprendre per projectes 

significa formar als alumnes perquè siguin capaços de solucionar problemes a 

través de la investigació posant en pràctica l'aprenentatge autònom. 
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Per altra banda un dels trets que caracteritzen l’AbP és el treball cooperatiu 

entre l’alumnat on l’èxit dels alumnes depèn de l’èxit del grup de treball al qual 

pertanyen. Stenhouse (1975) va ser un educador britànic que va proposar els 

projectes de treball com la millor forma d'aconseguir el coneixement gràcies a 

l'aprenentatge de grup. Aquest fet afavoreix l’esperit de grup, crea un clima de 

cooperació i fins i tot afavoreix la competitivitat entre els diferents grups de 

treball.  

El treball per projectes és a dia d’avui una de les poques metodologies 

educatives que permeten avaluar les competències fent, resolent i posant en 

pràctica els conceptes teòrics. Permet dur a terme una confluència de sabers 

degut a la forta vessant interdisciplinària, on s’integren aprenentatges de 

diverses matèries i els alumnes han de reorganitzar-los i aplicar-los a situacions 

reals. Incorporant el principi d’utilitzar un enfocament interdisciplinari en lloc 

d'un per focalitzat en una àrea o assignatura concreta  s’aconsegueix estimular 

el treball cooperatiu (Anderman & Midgley, 1998; Lumsden, 1994).  

L’AbP afavoreix l’autonomia i la cooperació entre l’alumnat per arribar a un 

objectiu comú, deixant de banda el fet de simplement aprendre un concepte. 

És una metodologia on s’apliquen procediments d’aprenentatge útils que es 

veuen reflectits a situacions de la vida real. Aquest fet, ajuda l’alumnat a 

afrontar amb més autonomia els reptes que se’ls plantegen diàriament i els 

forma de cara al futur. Aquesta estratègia d'ensenyament constitueix un model 

d'instrucció autèntic en què els estudiants planegen, implementen i avaluen 

projectes que tenen aplicació en el món real més enllà de l'aula de classe 

(Blank, 1997; Dickinson, 1998; Harwell, 1997) . 

L’objectiu principal que defineix la metodologia d’AbP és el d’aconseguir 

treballar els continguts educatius que venen fixats al currículum des d’una 

vessant de caire competencial. És a dir, traslladar el concepte classicista de 

basar l’aprenentatge en la memorització per passar a aplicar la idea  

d’ensenyar als alumnes a ser competents, a saber fer, saber ser i a saber estar.  

El canvi de perspectiva de la formació tradicional a la formació centrada en les 

competències que adquireixen els estudiants té la seva raó última, com 
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assenyala Rué (2008), no en el món acadèmic, sinó en les recents 

transformacions socials i productives de l'últim quart del segle passat. 

A més també defensa la idea d’aplicar les propostes de treball a situacions de 

la vida real, la qual cosa afavoreix la integració de l’alumnat dins les 

problemàtiques que afecten la societat i afavoreix que els alumnes trobin un 

sentit útil al treball que estan realitzant. Finalment, afavoreix que es plantegin 

les problemàtiques socials, ecològiques, econòmiques i científiques que 

afecten la societat, s’analitzin les possibles solucions i s’arribi a extreure’n una 

conclusió. 

 

2.3. Principis de l’AbP 
 

Per dur a terme la correcta aplicació de la metodologia d’AbP s’han d’acomplir 

una sèrie de principis, entre els quals figura el fet, que es parteixi d’un 

problema real que calgui resoldre (Moursund, Bielefeld, Underwood, 1997). 

Aquest problema ha de ser versemblant, és a dir, ha de tenir un sentit més 

enllà de l’ensenyament, ha de ser significatiu de cara als alumnes i s’ha de 

mirar de que resolgui alguns dels problemes comuns de la societat.  Mitjançant 

l’aplicació de la metodologia d’AbP, els estudiants fan ús d'habilitats mentals 

d'ordre superior en lloc de memoritzar dades en contextos aïllats sense 

connexió amb quan i on es poden utilitzar en el món real (Blank, 1997; Bottoms 

& Webb, 1998; Reis, 1998).  

Per tal de discernir quina és la temàtica més adient per tal d’enfocar el projecte 

existeixen vàries eines; des d’induir l’alumnat cap a una temàtica concreta 

mitjançant preguntes adients, dur a terme una pluja d’idees, dur a terme una 

votació entre una sèrie de temàtiques proposades per l’alumnat, visualització 

de vídeos que incentivin la motivació al voltant d’una certa temàtica...  

Per realitzar la pluja d’idees rica i induir a l’alumnat cap a un tema específic 

s’han de llançar preguntes d’ordre superior per tal de generar espais de diàleg 

entre els estudiants i aconseguir extreure una proposta educativa atractiva i útil. 

El tret que caracteritza aquest mètode d’aprenentatge és que el professor no 

limita en cap cas la temàtica elegida sinó que indueix l’alumnat a que es treballi 
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sobre una temàtica concreta. S’ha de tenir en compte que sota la temàtica 

escollida llavors es puguin desenvolupar els diferents continguts curriculars i 

que permeti adquirir les competències bàsiques necessaries. El grup ha de 

tenir clar en tot moment quin és l’objectiu final del projecte quines fites es volen 

assolir i com es durà a terme l’avaluació de la tasca realitzada.  

El projecte ha d’induir l’alumne a aprofundir sobre la temàtica escollida, el 

docent ha de procurar estimular l’alumnat i engrescar-lo mitjançant preguntes 

inferencials. S’han de tenir en compte, de cara a l’elecció de la temàtica del 

treball, els coneixements previs que tengui el grup d’alumnes sobre el tema i 

els possibles interessos i inquietuds del grup classe, ja que, com més interès 

sobre la temàtica del projecte tengui l’alumnat major implicació en la tasca hi 

haurà. Si els estudiants troben els projectes divertits, motivadors i interessants 

és perquè exerceixen en ells un paper actiu tant en la seva elecció com en tot 

el procés de planificació (Challenge 2000 Multimèdia Project, 1999, Katz, 

1994). 

Resulta molt recomanable que durant l’elaboració del projecte es duguin a 

terme activitats utilitzant les TIC. Les tecnologies de la informació i la 

comunicació han esdevingut en els darrers anys una eina educativa que ha 

aconseguit, en certa manera, facilitar i alhora dinamitzar el sistema educatiu. 

Com s’ha mencionat anteriorment, és necessari un apropament del sistema 

educatiu a les necessitats de la societat. Aprofitant els avantatges que ens 

proporciona l’ús de les TIC s’afavoreix la implicació de l’alumnat i alhora es 

satisfan aquestes necessitats socials fent apropar l’educació a la societat. Per 

altra banda destacar que el fet que els adolescents d’avui dia estiguin tant 

familiaritzats amb el món tecnològic afavoreix la tasca del docent, quant a 

l’aplicació de metodologies que incloguin l’ús de TIC. 

De fet, la proposta educativa que ve definida al punt 3 i concretada al punt 4 fa 

ús d’aquest tipus d’eina educativa. Concretament l’ús de TIC a la proposta es 

fonamenta en la utilització d’una plataforma software que permet emular i 

programar diferents microcontroladors així com fer ús de diferents recursos 

hardware per dur a terme projectes tecnològics. 
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Finalment, i per tal de concloure el projecte s’ha d’aconseguir arribar a una 

conclusió ferma, que faci prendre consciència a l’alumnat i el faci reflexionar 

sobre les conclusions a les quals s’han arribat amb la finalitat de que trobin la 

utilitat i la aplicació a la tasca que han duit a terme durant l’elaboració del 

projecte. 

A dia d’avui, molts centres educatius duen a terme projectes o treballs a 

diferents àrees educatives. És necessari distingir bé el que són els projectes, 

els treballs i el treball per projectes ja que confondre una o una altra manera de 

treballar ens pot portar a confusió.  

S’ha de tenir clar en tot moment que per tal d’aplicar AbP no existeix una 

recepta a seguir ja que molta part de la metodologia implica una part personal i 

que depèn dels interessos i inquietuds de l’alumnat. Per contra, sí que 

existeixen una sèrie de punts en comú que s’haurien d’acomplir si es vol aplicar 

aquest tipus de metodologia i que es desvincula dels procediments classicistes 

d’elaboració de projectes o treballs. La principal diferència radica en que el 

docent no és l’elector del tema sobre el qual versarà el projecte. El docent 

actua com un guia per tal que el alumnes a través dels seus interessos arribin a 

una temàtica que satisfaci tant les seves inquietuds com els continguts 

curriculars i competencials de l’assigntura. S’ha d’arribar a un compromís en el 

qual tant docents com alumnes es sentin còmodes i interessats per la temàtica 

del projecte. 

Per tant, ha de quedar clar que qualsevol treball o projecte que vengui imposat 

per part del docent, on els alumnes no tenguin veu ni vot en l’elecció de la 

temàtica, on no es prioritzi l’aprenentatge de les competències bàsiques o que 

no s’incentivi l’esperit crític i l’opinió personal entre d’altres característiques 

esmentades anteriorment queda totalment desvinculat de la metodologia 

d’AbP.  

És cert que la diferència pot ser a cops molt subtil, emperò el rerefons humà, 

d’aprenentatge autònom, de capacitat de síntesis, reorganització d’idees i 

d’experimentació és més efectiu quan s’aplican l’AbP. A més el fet de que els 

alumnes siguin els propis gestors del seu aprenentatge, duent a terme l’elecció 

del tema, plantejant els objectius a partir dels coneixements previs, cooperant 
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uns amb els altres per arribar a un mateix fi i trobar en aquest fi les respostes 

als seus interrogants n’afavoreix la implicació. Aconseguint aquesta implicació 

per part de l’alumnat afavorim el clima d’aula les relacions interpersonals, la 

capacitat comunicativa, incentivam l’esperit crític i l’opinió personal. A més  

s’assoleix un major nivell d’estructuració dels coneixements i idees recollits 

durant el procés. 

 

2.4.  Organització del projecte 
 

Un cop avaluades les característiques que defineixen la metodologia d’AbP 

centrarem l’atenció en dividir el projecte en les diferents fases que el 

componen. S’ha de tenir en compte que cada projecte esdevindrà únic i 

irrepetible depenent de varis factors com l’alumnat, la implicació del 

professorat, els materials que es tenguin a l’abast.... Aquest fet provoca que no 

es pugui definir al cent per cent un patró genèric que defineixi les fases que 

componen un projecte. Si més no, s’ha fet un recull dels trets que hauria de 

comprendre cada una de les fases definides segons Kilpatrick.  

Kilpatrick (1918), va idear una estructura per treballar la metodologia 

d’aprenentatge basat en projectes. En aquest disseny els alumnes son els 

encarregats de realitzar les sis fases mentre que el professor és només un guia 

que ajuda l'alumne a aconseguir els seus objectius. 

La primera fase, una de les més importants i difícils de dur a terme, és la 

correcta elecció de la temàtica del projecte. En aquesta primera fase els 

vertaders protagonistes han de ser els alumnes ja que, seran ells els 

encarregats de realitzar el treball i, per tant, han de ser a ells a qui els agradi la 

temàtica de la qual tracti el projecte. La temàtica del projecte es pot escollir en 

funció de les necessitats del moment, els interessos dels alumnes, per assolir 

els continguts fixats al currículum o adquirir les competències bàsiques adients.  

A la segona fase el grup classe s’ha de plantejar quines son les seves 

inquietuds, quins son els seus coneixements previs sobre la temàtica escollida 

a quines preguntes volen donar solució i finalment quines eines s’utilitzaran per 

arribar a dites solucions. És una fase fortament orientada a motivar i implicar 
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l’alumnat en l'estudi del tema escollit. El plantejament d’abundants  preguntes 

afavoreix la implicació dels alumnes, permet definir els punts de partida i 

determinar els reptes que orientaran la recerca. En aquesta fase el docent és 

l’encarregat de vigilar que s’estableixin uns reptes adequats als diferents nivells 

educatius. Fins i tot es poden fixar reptes depenent dels integrants del grup de 

projecte a fi d’adaptar les necessitats educatives a cada grup d’alumnes.  

La tercera fase és on es du a terme la recerca d’informació. En aquesta fase el 

grup classe s'agrupa en comissions de treball, on cadascuna s’encarrega de 

donar resposta a una part dels interrogants plantejats anteriorment. Els 

alumnes, per la seva part, fan ús de diverses fonts d'informació fet que implica 

que posin en pràctica tasques d'observació, de relació d'idees i de contrast 

d'opinions a més de ensenyar-los a destriar informació. En aquesta fase es pot 

aplicar el que s’anomena repartiment de tasques, que propícia el 

desenvolupament de la capacitat de treball en equip. A més la dependència 

mútua pel fet de pertànyer al grup els aporta un cert nivell de responsabilitat 

que els incentiva a dur a terme una bona tasca. 

És en aquest punt on entrem a la quarta fase on l’objectiu principal és el de 

sintetitzar i aplicar la informació que s’hagi recollit estructurant-la 

adequadament. Els alumnes han de ser capaços d’ordenar correctament la 

informació seleccionada, extreure’n les idees més significatives així com també 

establir-ne relacions i expressar-les d’una manera clara.  

Si ens centram a l’àrea de Tecnologia, aquesta quarta fase es centraria en 

l’aplicació, ja sigui físicament o simuladament, dels coneixements que s’han 

adquirit durant el procés d’investigació. 

A la quinta fase es du a terme l’avaluació de les conclusions a les que s’han 

arribat i dels aprenentatges adquirits al llarg del projecte. Cada grup de treball 

comunica a la resta d’alumnes els resultats obtinguts respecte als interrogants 

formulats a la segona fase.  

Per finalitzar, durant la sisena fase, es du a terme la difusió del treball realitzat 

durant el projecte. Aquesta fase de difusió permet donar a conèixer la feina 

realitzada als diferents estaments de l’aula, el curs, el cicle, el centre o 

expandir-ho a la societat. 
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2.5.  Competències bàsiques 
 
La finalitat última de l’educació i uns dels pilars bàsics de la metodologia d’AbP 

és aconseguir que els estudiants adquireixin les eines necessàries per 

entendre el món en què estan creixent i trobar un referent que els guiï en els 

seus actes. El fet de posar en valor l’aprenentatge competencial ajuda a 

assentar les bases perquè esdevinguin persones vàlides, capaces d'intervenir 

activa i críticament en una societat plural, diversa, i canviant . Tenint en compte 

alguns dels punts de reflexió que conté l'informe DeSeCo (2002), una possible 

aproximació al concepte de competència seria: La competència s’entèn com 

una capacitat de respondre a una sèrie de demandes i dur a terme tasques de 

forma adequada. Per dur a terme aquestes tasques s’han de posar en pràctica 

habilitats, coneixements, motivacions, valors ètics juntament amb altres 

components socials i de comportament que ajuden a aconseguir una acció 

eficaç.   

A més, l’ensenyament competencial afavoreix el desenvolupament dels 

coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris, que els estudiants 

hauran de fer valer al seu futur per afrontar els reptes que se’ls presentin. 

Educar en base a continguts competencials permet assolir la realització 

personal i esdevenir així millors persones, més responsables, autònomes i 

integrades socialment. La metodologia d’AbP pretén educar les noves 

generacions per tal d’exercir una ciutadania activa, incorporar-se a la vida 

adulta de manera satisfactòria, tenir la capacitat d'adaptar-se als canvis i de 

desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. 

S’ha de tenir en tot moment present que un dels objectius del sistema educatiu, 

a part de formar als alumnes amb els continguts de les diferents matèries és  el 

de formar-los com a persones. I és aquest fet, d’educar als alumnes millorant 

les seves capacitats com a persones el que fa imprescindible focalitzar el 

currículum en les competències bàsiques per tal d’impulsar la transversalitat 
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dels coneixements. Per altra banda, centrar el procés d’ensenyament en les 

competències afavoreix que l'alumnat integri els seus aprenentatges, posant en 

relació els continguts adquirits i utilitzar-los de manera efectiva i útil en diferents 

situacions i contextos de la vida quotidiana. 

Resulta pràcticament impossible concentrar en una única matèria 

l’aprenentatge de totes les competències bàsiques. Generalment cada una de 

les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en 

distintes matèries.  

Les matèries de l’àrea de  Tecnologia contribueixen al desenvolupament de 

gran part de les competències bàsiques, encara que, com s’ha dit anteriorment 

n’hi ha algunes amb les quals s'identifica més que amb d’altres. Les 

contribucions més significatives que aporten les matèries de l’àrea de 

Tecnologia al nivell educatiu de 3r d'Educació Secundària Obligatòria per a 

l'adquisició de les competències bàsiques podrien ser les següents: 

 

1. Competència en comunicació lingüística: Durant l’elaboració de 

projectes i aprenentatge de nous coneixements els alumnes adquireixen 

vocabulari específic. A més aquest vocabulari els és útil per dur a terme  

processos de recerca, anàlisi, selecció, resum i comunicació 

d'informació. Per altra banda, la lectura, la interpretació i la redacció 

d'informes i documents tècnics contribueix al coneixement i a la 

capacitat d'utilització de diferents tipus de textos i les seves estructures 

formals. 

 

2. Competència matemàtica: L'ús instrumental d'eines matemàtiques, 

l’anàlisi de sistemes, el correcte dimensionament d’elements, o la 

definició d’algoritmes de programació contribueix a la millora de la 

competència matemàtica. L’aplicació de la competència matemàtica 

proporciona situacions d'aplicabilitat a diversos camps, facilita la 

visibilitat d'aquestes aplicacions i de les relacions entre els diferents 

continguts matemàtics. A més indueix a la millora de la confiança en l'ús 

de les eines matemàtiques amb les quals es treballa. Algunes d'elles 
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estan especialment presents en aquesta matèria com el mesurament i el 

càlcul de magnituds elèctriques bàsiques, l'ús d'escales, la resolució de 

problemes basats en l'aplicació d'expressions matemàtiques referides a 

principis i fenòmens físics, que resolen problemes pràctics del món real.  

 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el medi físic: Aquesta 

és una de les competències amb les que millor s'identifiquen les 

matèries de l’àrea de Tecnologia. Concretament per les assignatures de 

Tecnologia es contribueix a l'adquisició d'aquesta competència 

mitjançant el coneixement i comprensió d'objectes i eines, anàlisi de 

processos físics, sistemes i entorns tecnològics. Mitjançant el 

desenvolupament de destreses tècniques i habilitats per manipular 

objectes adequadament, amb precisió i seguretat. Dur a terme anàlisi 

d'objectes i sistemes tècnics des de diferents punts de vista permet 

conèixer com han estat dissenyats i construïts, els elements que els 

formen i seva funció en el conjunt. 

És important, d'altra banda, mitjançant el coneixement i anàlisi crítica de 

la repercussió mediambiental de l'activitat tecnològica i el foment 

d'actituds responsables i de consum racional. 

 

4. Tractament de la informació i competència digital: Aquesta és, juntament 

amb l’anterior, una de les competències amb la qual l’àrea tecnològica hi 

esta més vinculada. El tractament específic de les tecnologies de la 

informació i la comunicació, integrat en aquesta matèria, proporciona 

una oportunitat especial per desenvolupar-la. Per tal contribuir a la seva 

adquisició es fomentarà la confiança en l'ús dels ordinadors, en les 

destreses bàsiques associades a la programació d’algoritmes bàsics i en 

definitiva a fer un ús prou autònom d'aquestes tecnologies. 

 

5. Competència social i ciutadana: Pel que fa a l’adquisició d’habilitats per 

a les relacions humanes i al coneixement de l'organització i 

funcionament de la societat, tendra una forta dependència amb la forma 
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en que s'aborden els continguts. Durant l’elaboració dels projectes 

l’alumne tendra veu per expressar i discutir adequadament idees i 

raonaments, escoltar els altres, abordar dificultats, gestionar conflictes i 

prendre decisions, practicant el diàleg, la negociació i adoptant actituds 

de respecte i tolerància cap als seus companys.  

Per altra banda duent a terme l'anàlisi del desenvolupament tecnològic i 

la influència en els canvis socials i d'organització que han esdevingut es 

fomenta el coneixement de l'organització i funcionament de la societat. 

 

6. Competència artística i cultural: Els projectes tecnològics han de tenir en 

compte l'aspecte estètic. Des de la presentació de la documentació 

tècnica fins a l’elaboració física d’una maqueta són alguns dels 

exemples en els quals es podria tenir en compte aquesta competència. 

A més, lligant-ho amb la competència digital, a l’hora de dur a terme un 

disseny utilitzant dibuix assistit per ordenador també s’hauria de valorar 

l’aspecte estètic i, per tant, hi entraria en joc la competència artística. 

 

7. Competència aprendre a aprendre: L'adquisició d’aquesta competència 

es du a  terme desenvolupant estratègies de resolució de problemes 

tecnològics, en particular mitjançant l'obtenció, anàlisi i selecció 

d'informació útil per abordar un projecte. D'altra banda, l'anàlisi metòdic 

d'objectes, sistemes o entorns tecnològics afavoreix l’adquisició 

d’habilitats i estratègies cognitives i promou actituds i valors necessaris 

per a l'aprenentatge. 

 

8. Autonomia i iniciativa personal: Aquesta competència afavoreix el fet de 

que els alumnes siguin capaços d’abordar els problemes tecnològics per 

enfrontar-s'hi de manera autònoma i creativa. S'incideix en la valoració 

reflexiva de les diferents alternatives i possibilitats i es du a terme una 

anàlisi prèvia de les conseqüències de les decisions que es prenen en el 

procés. Les diferents fases del projecte contribueixen a diferents 

aspectes d'aquesta competència: el plantejament adequat dels 
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problemes, l'elaboració d'idees que són analitzades des de diferents 

punts de vista per triar la solució més adequada; la planificació i 

execució del projecte; l'avaluació del desenvolupament del mateix i de 

l'objectiu aconseguit; i finalment, la realització de propostes de millora. 

Potenciar aquesta competència afavoreix la iniciativa personal, l'esperit 

de superació, la perseverança davant les dificultats, l'autonomia i la 

autocrítica a més de contribuir a l'augment de la confiança del alumnes. 

 

9. Competència emocional: Les matèries de l’àrea de Tecnologia juntament 

amb l’aplicació de la metodologia d’AbP contribueixen al 

desenvolupament de qualitats personals, com la iniciativa, l'esperit de 

superació, la perseverança davant les dificultats, l'autonomia i 

l'autocrítica. Aquest fet afavoreix l'augment de la confiança i la millora de 

l’autoestima de l’alumnat. 

 

Aquestes competències no es poden desenvolupar si no és trobant-los una 

aplicació que reporti un contingut significatiu per als alumnes, la seva 

exercitació en les activitats escolars i fent-los útils en la resolució de les 

situacions que planteja el món físic i social. L'educació ha de desenvolupar 

harmònicament la competència d'actuar com a persona conscient, crítica i 

responsable, en el món plural i divers que és la societat del segle XXI. 

 
2.6.  Avantatges i inconvenients d’aplicar la metodologia d’AbP. 
 
La metodologia d’aprenentatge basat en projectes es diferencia d’altres 

metodologies en la importància que dóna a la relació entre els conceptes 

teòrics i els pràctics. Aplicant aquesta forta dependència s’aconsegueixen molts 

d’avantatges no només per a l'alumnat, sinó també per a la pràctica docent, el 

procés d'ensenyament-aprenentatge, el desenvolupament curricular mitjançant 

l’educació centrada en les competències i l'assimilació de conceptes per part 

de l'alumne. 
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Així doncs, els avantatges d’aplicar aquest tipus de metodologia  són els 

següents: 

 

• L'aprenentatge s'afavoreix de forma significativa. Es tracta d’un 

aprenentatge basat i pensat per a formar a alumnes competents que 

siguin capaços de desenvolupar-se satisfactòriament a la societat en 

què vivim. 

 

• Es tracta d’un aprenentatge de caire procedimental és a dir, el seu 

aprenentatge porta un procés d’adquisició. Aquest procés d’adquisició 

varia en funció de la implicació que tengui l’alumne cap al projecte, 

emperò sol ser més efectiu que aplicant metodologies classicistes. 

 

• El fet de que siguin els propis alumnes, en part, els que decideixen la 

temàtica del projecte a realitzar en funció de les seves inquietuds 

afavoreix la implicació i la motivació d’aquests de cara al projecte.  

 

• Es tracta d’una metodologia funcional, de fàcil aplicació i que no 

necessàriament implica la utilització de recursos materials. Totes 

aquestes característiques propicien que sigui una metodologia útil i que 

fomenti l’aprenentatge útil. 

 

• Afavoreix el desenvolupament de l’esperit creatiu, la defensa de l’opinió 

personal, fa als alumnes petits investigadors i els atorga un paper 

significatiu dins el procés d’ensenyament. El fet de donar-los 

responsabilitat i fer-los ser partícips del procés afavoreix el seu 

creixement personal i l’esperit de ser responsables d’arribar a unes 

fites. 

 

• Dóna peu a que es desenvolupin les relacions interpersonals entre els 

alumnes ja que els fa dialogar, programar, discutir, defensar i avaluar 

idees, conceptes i sistemes. El fet de treballar en grup afavoreix el 
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desenvolupament del caràcter social i de feina en grup. Per altra banda 

treballar en grup n’afavoreix la competitivitat que implica un major 

interès perquè el projecte sigui exitós.  

En referència a la diversitat, el fet de treballar en grups heterogenis 

afavoreix la implicació de tot l’alumnat que el conforma i els força a 

haver de treballar conjuntament per tal d’arribar a un objectiu comú. 

 

No obstant, la metodologia d’AbP també presenta una sèrie d’inconvenients 

que de vegades dificulten la posada en pràctica d'aquest mètode 

d’ensenyament. Alguns d’aquests inconvenients són: 

 

• Comporta un esforç addicional de treball, preparació i formació per part 

del docent.  

 

• Es tracta d’una metodologia fortament centrada en la figura de l’alumne, 

per tant és necessària una forta implicació i voluntat de feina per part de 

l’alumnat si es desitja que la metodologia tingui èxit.  

 

• Es tracta d’una metodologia relativament novedosa amb la qual cosa 

exigeix un canvi de paradigma en la manera de pensar del professorat 

per tal de evolucionar cap a un nou model educatiu. 

 

• En ocasions, es possible que sigui necessari emprar més temps lectiu 

per assolir els mateixos objectius acadèmics que emprant un altre tipus 

de metodologia més classicista. 

 

• El fet de treballar en grup pot desagradar als alumnes brillants que es 

senten incòmodes per haver d’aplicar una metodologia de treball 

cooperatiu. 

 

Per tal de pal·liar o minimitzar la incidència dels efectes negatius de la 

metodologia d’AbP s’haurien de posar en valor els cursos de formació pel 
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professorat. Duent a terme la formació del professorat, a més, s’aconseguiría 

que els cos de docents perdés la por a aplicar nous tipus de metodologies i a 

innovar en el procés d’ensenyament-aprenentatge. A l’annex 3 s’adjunta 

informació sobre l’oferta formativa pel professorat en aquest àmbit a Mallorca. 

Per altra banda, aconseguir la implicació de l’alumnat és tasca de tota la 

comunitat educativa, juntament amb les famílies dels estudiants. Si 

s’aconsegueix tenir uns alumnes implicats juntament amb les seves famílies 

l’èxit del projecte estarà pràcticament assegurat. 

En referència a la durada de l’elaboració dels projectes, és cert que en 

ocasions l’aplicació de la metodologia d’AbP ocupa més temps de 

l’extrictament necessari. Però també és cert que la retenció dels conceptes i 

continguts perdura durant més temps en els estudiants. S’ha d’arribar a un 

compromís entre temps i aprenentatge útil. Per tal de pal·liar aquest increment 

temporal és necessari fixar una bona organització del projecte, dels objectius 

que s’han d’assolir així com dels objectius d’aprenentatge mínims que els 

alumnes han d’adquirir. 

Finalment el fet de treballar en grup aplicant treball cooperatiu, el repartiment 

de tasques i desenvolupar el sentit de l’empatía és un requisit que tot ciutadà 

hauria d’haver adquirit per desenvolupar-se satisfactòriament en una societat. 

Per tant la feina en equip, el respecte entre els companys i la cooperació 

haurien de deixar de ser un desavantatge i passar a ser un requisit per a tots 

els alumnes. 
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3. Proposta Didàctica 
 
La societat en què vivim no ha estat sempre així, ha canviat al llarg de la 

història i aquests canvis es deuen, en molts casos a la invenció de l'home de 

nous productes tecnològics que han donat respostes a necessitats 

específiques de la societat. L'aparició d'aquests productes ha provocat en 

algunes ocasions canvis socials profunds, en altres en canvi, han tingut un 

menor impacte. Donada la importància que ha pres la tecnologia a la societat 

actual s’ha duit a terme la proposta didàctica centrada a l’àrea de Tecnologia. 

 
3.1. Introducció 
 
Tecnologia i societat són dos conceptes que en els darrers anys han estat molt 

lligats ja que vivim de cada cop més en una societat tecnificada. Com ja s’ha 

comentat en apartats anteriors, la societat de cada cop és més exigent amb el 

sistema educatiu i demanda una major compenetració entre les necessitats 

presents a la societat i el món educatiu. És en aquest punt on, per una part 

atenent les necessitats tecnològiques de la societat, i per altra, utilitzant una 

bona eina educativa com la metodologia d’AbP podrem arribar a obtenir una 

proposta didàctica atractiva tant pels docents, alumnes i societat en general.  

La proposta didàctica d’aquest treball de final de màster pretén aplicar una 

metodologia educativa novedosa com l’AbP a l’àrea de tecnologia fent ús de 

recursos TIC. D’aquesta manera es vol atendre la necessitat de donar resposta 

a les inquietuds de l’alumnat en referència a l’àrea tecnològica i posar en valor 

tots els avantatges que implica aquesta metodologia. 

La present proposta didàctica està enfocada a la programació de 3r curs 

d'educació secundària obligatòria per a matèries de l’àrea de Tecnologia. El 

seu caràcter flexible, en fa d'ella un document obert a futures modificacions per 

tal de que pugui ser adaptada i aplicada a diferents cursos i matèries 

relacionades amb l’àrea tecnològica. D’aquesta manera, donada la vessant 

interdisciplinària que caracteritza les assignatures de l’àrea tecnològica es 
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pretén facilitar l’aplicació de dita proposta a diferents assignatures on hi tengui 

cabuda. 
 

3.2. Objectius 
 
L’objectiu principal d’aquesta proposta didàctica centrada en l’àrea tecnològica 

és la de proporcionar als docents una eina efectiva per tal de vincular la 

vessant tecnològica amb la metodologia d’AbP. Es pretén oferir, tant als 

docents de l’àrea de Tecnologia com als equips educatius, una sèrie 

d'orientacions i criteris generals, que facilitin l'acció didàctica a l'aula i que 

afavoreixin l'adaptació i aplicació de la metodologia d’AbP a les assignatures de 

caire tecnològic.  

Per altra banda, concretant més els objectius específics en els quals es 

centrarà la proposta didàctica, cal destacar: 

 

1. Deixar constància de les passes que s’haurien de seguir per tal de 

d’aplicar la metodologia d’AbP a una assignatura de caire tecnològic. 

 

2. Aportar les eines necessàries per tal de dinamitzar la metodologia, 

incentivar l’interès de l’alumnat cap al procés d’ensenyament-

aprenentatge i afavorir el clima d’aula. 

 

3. Aportar i proposar l’ús de recursos TIC adients i gratuïts per tal de crear 

una proposta atractiva, innovadora i a l’abast de tots els centres 

educatius. 

 

4. Adquirir  el vocabulari tècnic propi de l’assigantura en que es basi la 

proposta. 

 

5. Promoure la feina en equip, el treball cooperatiu i les relacions 

interpersonals. 
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6. Aprendre els conceptes, continguts i posar en valor els aprenentatges 

relacionats amb l’àrea de Tecnologia. 

 

3.3. Rol del docent i de l’estudiant 
 
El rol del docent varia notablement en comparació a altres metodologies més 

classicistes. En la metodologia d’aprenentatge basat en projectes el docent té 

la funció de ser un guia, un acompanyant, un mentor dels estudiants. És 

l’encarregat d’orientar-los en el procés de recerca, d’aportar-los aquells 

coneixements que els manquin per arribar a les seves fites. El docent sempre 

ha de tenir present de no deixar de banda el fet que els estudiants al final del 

projecte han d’haver adquirit una sèrie de competències relacionades amb la 

temàtica del projecte. Aquestes competències bàsiques s’han de fixar a l’inici 

del projecte i s’ha de procurar que la totalitat dels estudiants les posin en 

pràctica durant la realització d’aquest. A més, s’ha de procurar que els 

estudiants enfoquin els projectes d’una manera interdisciplinària de forma que 

hagin d’aplicar coneixements d’altres matèries per tal d’arribar a assolir els 

objectius del projecte. És important que des d’un principi el docent deixi clar 

quins són els objectius del projecte, quines necessitats es volen suplir així com 

quins seran els criteris de qualificació i avaluació. 

Un dels problemes més crítics amb els quals es pot trobar el docent és la 

manca d’implicació dels alumnes. Desgraciadament aquest fet és, de cada cop 

més, freqüent a les aules. Donant per suposat que els estudiants tenen una 

actitud positiva i d’interès cap a l’aplicació de la metodologia d’AbP s’hauran de 

tenir en compte les següents recomanacions en referència a les diferents fases 

del projecte.  

La primer fase, l’elecció de la temàtica del projecte és, on intervé d’una manera 

més activa el docent. Com ja s’ha comentat anteriorment, la metodologia d’AbP 

deixa llibertat d’elecció als alumnes en quan a la temàtica sobre la qual s’ha de 

treballar. Si més no, és en aquesta fase on el docent ha de mirar de centrar 

l’atenció i l’interès dels estudiants cap a una certa temàtica. Per tal de captar 

l’atenció i interès dels estudiants el docent pot posar en pràctica vàries 
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estratègies, des de la visualització d’un vídeo a la realització d’una sortida o 

l’anàlisi d’una notícia entre d’altres.  

A la segona fase, el docent ha de procurar que els alumnes mirin de trobar 

resposta a preguntes que tenguin un cert pes curricular i competencial 

relacionat amb l’assignatura o àrea que es treballi. En aquesta fase el docent 

durà a terme preguntes inferencials d’ordre superior que indueixin a l’alumnat a 

treballar els continguts i a posar en pràctica les competències que es trobin 

oportunes en referència a la temàtica del projecte. Les preguntes formulades 

pel docent, o bé pels propis estudiants, han de tenir un rerefons més enllà del 

propi tema en concret; han d’implicar una conjunció de diferents sabers per tal 

d’avarcar diversos temes i així posar en valor un major nombre de 

competències.  

Durant la tercera fase del projecte, el docent serà l’encarregat de vigilar que els 

alumnes portin a terme una cerca adient. Ha de ser el responsable de donar a 

conèixer les fonts adequades de cerca així com verificar la idoneïtat dels seus 

continguts. Ressaltar que en assignatures de l’àrea de Tecnologia en aquesta 

fase se sol impartir una certa formació a l’alumnat. D’aquesta manera, 

assentant les bases teòriques, els alumnes són els encarregats d’ampliar el 

coneixement impartit pel docent i buscar-ne l’aplicació al seu projecte. 

A la quarta fase, el docent tendrà el paper de guiar els alumnes per tal que 

assoleixin l’objectiu del projecte. Durant aquesta fase el alumnes han de posar 

en pràctica els coneixements adquirits a la fase anterior i aplicar-los al projecte 

per tal de que compleixi els objectius fixats. En aquesta fase, una de les més 

importants del projecte, el docent ha de vigilar que els alumnes assoleixin els 

seus objectius i ha de garantir que tots els estudiants hagin assolit els requisits 

d’aprenentatge mínims. 

A la cinquena fase, la d’avaluació, el docent és l’encarregat d’elegir el mètode 

d’avaluació que consideri més adient en relació a la tasca realitzada. És 

recomanable, encara que es deixa a l’elecció del docent, que es realitzi una 

avaluació continuada del procés. D’aquesta manera, a cada una de les fases 

es té l’oportunitat d’avaluar un comportament, un aprenentatge o una aplicació 

diferent. Una bona manera d’avaluar aplicant la metodologia d’AbP és 
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mitjançant l’utilització de rúbriques adaptades a cada tret o cada fase que es 

vulgui avaluar. 

Finalment, per tal de concloure el projecte i encara que sigui opcional és molt 

recomanable dur a terme la difusió del treball realitzat, ja sigui a nivell de curs, 

cicle, centre o altres mitjans. Dur a terme aquesta darrera part d’un caire més 

social de divulgació de la feina feta és motiu d’orgull dels alumnes que són els 

vertaders protagonistes de l’acte. Aquesta fase de divulgació implica la 

generació d’interès per part d’altres estudiants que es veuen atrets pels 

projectes dels seus companys i és motiu d’orgull per part dels alumnes que han 

realitzat el projecte. El docent ha de donar l’opció a l’alumnat de si vol o no 

difondre el seu treball. 

La metodologia d’AbP esta fortament vinculada als estudiants, per tant, és 

necessari comptar amb la seva col·laboració, interès, atenció i ganes de 

treballar per tal de que l’aplicació de la metodologia sigui un èxit. Aquesta forta 

vinculació i dependència amb l’alumnat és alhora un avantatge i un 

inconvenient. Un avantatge donat que els estudiants se senten partícips del 

seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i un inconvenient perquè en cas 

de que es tracti d’un grup d’estudiants poc implicats la metodologia pot no tenir 

els efectes esperats fet que repercuteix a tot el grup classe. 

A més, l’estudiant necessitarà un replantejament de la seva forma d’enfrontar-

se als estudis, donat que classicament els coneixements estan dividits en 

assignatures i en canvi en el projecte s’aplica un criteri interdisciplinari. Hi haurà 

com a conseqüència, una major carrega quantitativa de treball. La forma 

d’aprendre haurà de ser útil i competencial, i no només centrada en aprovar. 

Un cop adquirits els coneixements, haurà d’efectuar un procés de síntesi i 

d’aplicació a la realitat del projecte en què està treballant. Finalment, haurà de 

trencar la cadena, arrelada des de l’ensenyament primari i secundari basada 

en, escoltar la lliçó, prendre apunts, estudiar i fer una prova per avaluar el que 

s’ha estudiat. L’estudiant ha de ser capaç, conscient i ha de percebre tots els 

avantatges que li reporta posar en pràctica la metodologia d’AbP. 
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3.4. L’AbP a l’àrea de Tecnologia. 
 
Aquest apartat es centrarà en definir les passes a seguir per tal de relacionar 

les inquietuds i els interessos dels estudiants amb el contingut de l’àrea de 

tecnologia de tercer d’ESO i dur a terme una correcta aplicació de la 

metodologia d’AbP.  

La metodologia d’AbP es caracteritza per posar en valor l’aprenentatge 

cooperatiu, on cada alumne aporta el seu coneixement al grup i aquest 

coneixement es tradueix en un aprenentatge significatiu molt valuós de cara a 

l’estudiant. Per tal de posar en pràctica aquests valors a l’hora de realitzar els 

projectes s’han de crear grups de treball. El nombre d’integrants de cada grup 

pot variar en relació al ratio d’alumnes per aula i a les característiques 

especifiques de l’alumnat però no és recomanable que sigui superior a cuatre 

estudiants. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment l’encarregat de guiar l’interès de l’alumnat 

i aconseguir centrar l’atenció dels estudiants en un tema adient és el docent.  

A partir dels continguts i de les compentències extretes del Decret 34/2015, de 

15 de maig, adjuntat a l’annex 2 pel qual s’estableix el currículum d’educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears, s’han creat una sèrie de qüestions 

que ajudin al docent a conduir l’interès dels alumnes cap a un cert bloc de 

continguts o cap al desenvolupament d’un cert grup de competències bàsiques. 

Aquesta primera fase es defineix com el procés d’elecció del tema del projecte. 

Òbviament aquestes qüestions no són les úniques que poden fer centrar 

l’atenció a determinats continguts curriculars, el que es pretén es donar un 

referent al professorat. Aquestes preguntes de referència podran ser utilitzades 

per despertar l’interès del grup d’alumnes sobre la temàtica curricular que 

pertoqui. Cal destacar que les preguntes que es realitzen han de ser d’ordre 

superior, és a dir, han de tenir un transfons que impliqui tenir un significat més 

enllà de l’ensenyament i a més ha de ser significatiu de cara al alumnes. 

Per altra banda pel que fa a les competències bàsiques, presents al currículum 

adjuntat a l’annex 2, s’han inclòs les que s’ha valorat que tenien un pes 

significatiu en referència als continguts de cada bloc. 
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Cal destacar que tant el BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

TECNOLÒGICS com el BLOC 2. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNIQUES 

presents en aquest document es consideren continguts que, donades les 

característiques de la metodologia d’AbP ja s’hi troben suficientment 

representats i per tant no s’han considerat.  

A la Taula 1 es pot observar la relació entre els continguts del BLOC 5. 

ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA fixats pel currículum, les 

competències que s’han considerat que s’haurien de  posar en valor duent a 

terme la realització d’aquest bloc així com un recull de qüestions de referència 

que faciliten la tasca al docent per tal d’engrescar als alumnes amb la temàtica 

del bloc temàtic.  

La resta de blocs de continguts que venen especificats al Decret 34/2015, de 

15 de maig, juntament amb les competències que es fan ús a cada bloc i un 

recull de preguntes de referència s’adjunten a l’annex 4. 

 
BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 

QÜESTIONS 

• Seria capaç de subsistir la societat emprant tansols energies 

renovables? 

• Quin és el consum elèctric de casa? Quin és l’electrodomèstic 

que consumeix més electricitat?  

• Coneixeu alguna central de producció d’energia a les Illes 

Balears? 

• Què és l’electricitat? Quines formes de generació d’energia 

elèctrica coneixeu?  

• Quines repercussions mediambientals reporta la producció 

d’electricitat? 

• Quins son els components elèctrics bàsics? Quines funcions 

tenen? 

• Què és i per a que serveix un circuit elèctric? 

• Què és un multímetre? 

• Quin ús feis de l’electricitat? Podriem viure sense electricitat? 

CONTINGUTS 

• Energia elèctrica: generació, transport i distribució. Descripció 

i tipus de centrals. 

• Anàlisi de les repercussions mediambientals. 

• Circuit elèctric: magnituds elèctriques, simbologia i tipus de 
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circuits (en sèrie, en paral·lel i mixt). Llei d’Ohm. 

• Descripció de components i muntatge de circuits elèctrics 

senzills. Aplicacions del polímetre. 

• Introducció a l’electrònica bàsica: components i muntatges 

bàsics. 

• Valoració de les aplicacions de l’electricitat i l’electrònica a la 

vida quotidiana. 

COMPETÈNCIES 

QUE ES 

DESENVOLUPEN 

• Autonomia i iniciativa personal: duent a terme diferents 

anàlisis tant de circuits, com de repercussions de la producció 

energètica, com de l’ús de l’electricitat a la societat...els 

alumnes posen en pràctica l’autonomia i creativitat. 

• Coneixement i interacció amb el medi físic: coneixement i 

comprensió d'objectes i eines, anàlisi de processos físics, 

electrics i entorns tecnològics. 

• Aprendre a aprendre: tenir la capacitat d’agrupar els 

coneixements teòrics i saber plasmar-los duent a terme 

anàlisis de circuits senzills. 

• Matemàtica: posar en pràctica els conceptes matemàtics 

presents a l’anàlisis de circuits. 

• Social i ciutadana: posar en valor l’ús que es fa actualment de 

l’energia elèctrica, el seu procés de fabricació i les 

repercussions que té sobre el medi ambient. 

Taula 1: Qüestions de referència, continguts i competències 

 

Una vegada s’ha determinat l’interès majoritari del grup d’alumnes sobre un 

bloc de continguts és el moment de plantejar a quines preguntes es vol donar 

solució o quines necessitats es volen cobrir durant l’elaboració del projecte. 

Durant aquesta segona fase el docent ha de dur a terme un recull de les 

inquietuts que els estudiants puguin tenir sobre la temàtica escollida. D’aquesta 

manera, vinculant l’aprenentatge a l’interès de l’alumnat s’afavoreix la 

implicació del mateix a dins el projecte, i se n’augmenta l’interès i la 

participació.  

El docent ha de ser l’encarregat de garantir que el projecte arribi a assolir uns 

objectius d’aprenentatge mínims i que existeixi un compromís entre l’interès de 

l’alumnat i el contingut curricular fixat al Decret 34/2015, de 15 de maig. A més 

també resulta interesant que els projectes que es realitzin tengui un cert lligam 
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entre ells o fins i tot que entremesclin continguts de diferents blocs. D’aquesta 

manera, afavorint la mescla de continguts, es possibilita dur a terme projectes 

d’un caire més interdisciplinar fet que afavoreix la reorganització dels 

aprenentatges de les diferents matèries. 

En referència a la tercera fase, on es du a terme la recerca d’informació, a les 

assignatures de l’àrea de Tecnologia aquesta fase també implica un procés 

formatiu de l’alumnat. Les assignatures de caire tecnològic solen tenir una 

característica en comú, i és que, a la gran majoria d’elles s’han d’aplicar una 

sèrie de coneixements específics per arribar a assolir els continguts i les 

competències demandades. A més incloent un apartat de formació a dins 

aquesta tercera fase del projecte s’ajuda a minvar la durada, ja que s’agilitza la 

formació de l’alumnat en els conceptes que més endavant hauran de 

desenvolupar i aplicar de manera autònoma al seu projecte. A més es 

garanteix que els alumnes assoleixin una base formativa homogeneïtzada que 

després hauran d’aplicar, ampliar i millorar durant la fase de recerca 

d’informació i realització del projecte depenent de les seves inquietuts i de les 

exigències del projecte.   

És cert que no a tots els blocs seria necessari incloure una part de formació de 

l’alumnat sobre els continguts. Si més no, a les assignatures de caire 

tecnològic és recomanable almanco tenir una part formativa per tal de garantir 

la correcta aplicació dels conceptes teòrics al desenvolupament dels projectes. 

Durant la quarta fase o fase d’aplicació és on l’alumnat ha de fer valer la tasca 

realitzada durant la fase formativa i de recerca i ampliació d’informació. A la 

quarta fase, és on el projecte s’ha de fer realitat i s’han d’assolir les fites fixades 

a la segona fase acomplint amb els aprenentatges mínims fixats pel docent. En 

aquesta fase el alumnes s’han de fer responsables de gestionar  el seu 

aprenentatge i trobar les respostes als seus interrogants, sempre comptant 

amb el suport i orientació del professor. A l’àrea de tecnologia aquesta és una 

de les fases que tenen més importància, ja que la gran majoria de projectes de 

caire tecnològic acaben finalment amb l’elaboració o simulació d’un prototip. 

Aquest és alhora un fet diferenciador de l’aplicació de l’AbP a l’àrea de 

Tecnologia, ja que en molts de casos s’acaba amb un projecte físic, tangible fet 
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que no succeeix a altres àrees del coneixement. Per contra, el fet d’haver de 

menester material físic per a l’elaboració dels projectes és un inconvenient. Per 

tal de pal·liar aquest inconvenient es pot fer ús de simuladors específics, 

programes de disseny assistit per ordenador, emuladors... o altres eines TIC 

que a més ajuden a incrementar l’interès dels alumnes per la matèria. Durant 

l’elaboració d’aquest treball de final de màster s’ha tengut en compte aquesta 

premissa i s’ha fet ús d’un simulador per tal de pal·liar aquesta problemàtica. 

Pel que fa a la quinta fase, la d’avaluació, destacar que en assignatures de 

caire tecnològic on s’aplica una metodologia classicista es tendeix a concentrar 

el pes de la avaluació en una prova escrita. Mentre que, aplicant la metodologia 

d’AbP habitualment es cau en la temptació de donar també més importància a 

la fase d’aplicació dels coneixements adquirits durant el projecte. Si més no, 

per tal de dur a terme una avaluació de qualitat, i tenint en compte totes les 

fases del projecte a les assignatures de l’àrea de tecnologia no s’ha de caure 

en aquest error. A cada fase del projecte existeixen una sèrie de 

característiques que el docent ha de saber detectar i té l’obligació d’avaluar. 

Dur a terme una avaluació tenint en compte tansols el resultat de la fase 

d’aplicació no és considerat una bona manera d’avaluar. Recordar que la 

metodologia d’AbP centra el procés d’ensenyament en les competències ja que 

afavoreixen que l’alumnat integri els seus aprenentatges, posant en relació els 

continguts adquirits i utilitzar-los de manera efectiva i útil en diferents situacions 

i contextos de la vida quotidiana. Per tant, realment el que és vital avaluar 

durant la realització d’un projecte és que els alumnes hagin adquirit les 

competències bàsiques i que aquestes competències siguin útils per aplicar-les 

a altres assignatures i finalment a la vida quotidiana. 

A continuació, a la Taula 2 sespecifiquen en les diferents fases del projecte 

quines competències bàsiques s’haurien d’avaluar juntament amb una 

argumentació del perquè de cada competència. Òbviament depenent de la 

temàtica del projecte hi intervindran competències específiques relacionades 

amb els continguts que es desenvolupin i els objectius que es vulguin assolir. 
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AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

Fases Competències 

Elecció de la temàtica del projecte. 

• Autonomia i Iniciativa Personal: Tenir iniciativa 

per plantejar els temes que els produeixien més 

inquietud. Defensar amb argumentacions 

coherents el perquè del seu interès sobre el 

tema. 

• Social i Ciutadana: Per tal de detectar i ser 

conscient de les possibles mancances que 

existeixen a la societat i proposar solucions a 

aquestes problemàtiques. 

• Emocional:   Empatitzar amb els seus companys 

i acceptar les seves opinions. 

• Linguística: Plantetjar la seva opinió amb claretat 

i conscissió. Defensar el tema del seu interès 

amb un discurs coherent i ben fonamentat.  

Fites que es volen assolir, 

inquietuds de l’alumnat i objectius. 

• Social i ciutadana: Basar-se amb necessitats 

significatives detectades a la societat per tal de 

fixar els objectius del projecte. 

• Emocional: Empatitzar amb les necessitats 

patents a la societat i intentar arribar a solucions 

per tal de millorar-la. 

• Autonomia i Inciativa Personal: Fixar uns 

objectius de projecte ambiciosos que responguin 

a la necessitat de solventar un cert problema. Ser 

responsable i coherent amb la fixació dels 

objectius del projecte. 

• Aprendre a Aprendre: Ressolució de problemes 

relacionats amb l’àrea tecnològica duent a terme 

la recerca i anàlisis de les seves possibles 

solucions. 

Formació i recerca d’informació 

• Interacció amb el medi físic: Coneixement i 

comprensió d’objectes, elements, processos i 

sistemes. 
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• Aprendre a Aprendre: Adquisició d’habilitats i 

estratègies cognitives. Promoure l’actitud i els 

valors necessaris per dur a terme un bon 

aprenentatge. 

Aplicació 

• Emocional: Tenir iniciativa de superació dels 

objectius fixats i perservarnça en front a les 

dificultats. 

• Autonomia i Iniciativa Personal: Dur a terme un 

aprenentatge autònom, ser creatius i innovadors, 

dur a terme l’anàlisis de les possibilitats i 

reflexionar sobre les conseqüències. 

• Social i Ciutadana: Adaptar l’aplicació del 

projecte a una necessitat de la societat. 

• Interacció amb el medi físic: Ser conscient de les 

limitacions del sistema, comprendre la funció dels 

elements que el composen i el processos que hi 

intervenen. 

Taula 2: Avaluació del Projecte 

 

Finalment, tansols mancaria com a fase final del projecte, dur a terme la difusió 

dels resultats als quals han arribat els alumnes. Durant aquesta fase els 

alumnes duen a terme la presentació de les fites assolides, ressalten la 

importància i aplicació del seu projecte juntament amb la implicació que té 

aquest a la societat.  
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4. L’Aprenentatge basat en Projectes aplicat a l’assignatura de 
Robòtica 
 
La robòtica es defineix com a una ciència fortament vinculada a la tecnologia 

que es dedica a estudiar el disseny, comportament i construcció  de màquines 

o robots. L’objectiu en què es fonamenta la robòtica és el de dissenyar 

màquines que tenguin la capacitat de suplir tasques duites a terme per humans 

i que en certa manera requereixin un cert ús de la intel·ligència.  

En les últims anys la robòtica ha estat una de les branques tècniques que més 

acceptació ha tengut dins la societat. Moltes famílies a dia d’avui fan ús de 

màquines que faciliten l’elaboració i preparació d’aliments, la neteja de la casa, 

assistents d’aparcament en automoció, control automàtic de portes entre 

d’altres mecanisme automàtics i robòtics que faciliten les tasques quotidianes 

del dia a dia. Vivim diàriament envoltats d’elements robotitzats que passen 

desapercebuts pel simple fet que ja es troben totalment integrats a dins la 

nostra societat. El simple fet d’adquirir un refresc a una màquina expenedora, 

la seqüència que du a terme un semàfor, el funcionament d’un ascensor o la 

neteja de la casa utilitzant un robot granera son actes que es realitzen a diari i 

sovint es desconeix tota la tecnologia que hi a al seu darrera. 

Aquest ha estat el motiu que ha propiciat l’elecció d’aquesta branca de la 

tecnologia com a eix vertebrador de l’aplicació de la proposta didàctica. 

Una de les premisses en què es basarà l’exemple d’aplicació de la proposta 

didàctica, recollit als següents punts i concretat al punt 4.4, és que s’ha de 

poder desenvolupar amb el mínim de recursos possibles. Habitualment, a les 

assignatures de l’àrea de Tecnologia s’ha de fer ús de material, que 

normalment aporta el centre. Per dur a terme l’exemple d’aplicació de la 

proposta didàctica es farà ús d’una eina TIC, un simulador gratuït que permet 

emular una gran quantitat de components hardware. D’aquesta manera, 

s’aconsegueix que els alumnes realitzin el mateix projecte que si ho fessin 

físicament amb materials amb l’avantatge que té un cost nul pel centre. 

Finalment ressaltar, que encara que la proposta d’aplicació s’hagi dissenyat 

amb l’objectiu de tenir un cost nul, idealment el desenvolupament del projecte 
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hauria de ser; primer realitzar el disseny i simulació virtual utilitzant el simulador 

i després dur a terme el muntatge real. L’exemple de la proposta d’aplicació és 

totalment compatible amb aquest desenvolupament donat que inicialment es 

dua terme la part simulada i es deixa a lliure elecció dur a terme la 

materialització del projecte.  

El fet de passar d’un prototip simulat a la realitat sol implicar una sèrie de 

complicacions addicionals que ajudaria a enriquir als alumnes en el seu procés 

d’aprenentatge. Per tant, sempre que es pugui, és recomanable finalitzar duent 

a terme la materialització del projecte. 

 
4.1. Contextualització 
 
La matèria de Robòtica es caracteritza per ser una assignatura de caràcter 

optatiu i de lliure elecció de la qual s'imparteixen 2 hores per setmana. La 

Robòtica en aquesta etapa educativa s'orienta, principalment, a l’anàlisi de 

sistemes automàtics o robòtics comuns a la vida quotidiana a més dur a terme 

l’anàlisi del rerefons tecnològic que impliquen aquests sistemes.  

El constant increment de l’interès de la societat pels conceptes que envolten el 

món de la robòtica, fa que aquests conceptes comencin a tenir un paper 

important a dins la societat i aquest fet alhora afavoreix la motivació de 

l’alumnat de cara a l’assignatura. 

El món de la robòtica comprén diferents branques tècniques com 

l’automatització, el control per computador, la programació de 

microcontroladors o l’estudi, disseny i fabricació de prototips robòtics entre 

d’altres. 

La proposta didàctica que es presentarà a continuació es fonamentarà sobre la 

programació, muntatge i simulació de prototips robòtics emprant l’eina TIC 

123DCircuits.  

123DCircuits és un programa d'automatització de disseny electrònic gratuït 

proporcionat per Autodesk que busca ajudar a tota aquella gent interessada en 

realitzar projectes electrònics d’automatització perquè puguin passar de 

prototips a productes finals.123DCircuits va ser creat sota els principis de 
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Processing i Arduino, i permet als dissenyadors, artistes, investigadors i 

aficionats documentar els seus prototips basats en Arduino i crear esquemes 

de circuits impresos per a la seva posterior fabricació. A més compta amb un 

lloc web complementari que ajuda a compartir i discutir esbossos i experiències 

i d’aquesta manera reduir els costos de fabricació. Es pot trobar més informació 

sobre el simulador a l’apartat 4.6. 

 

4.2. Continguts 
 
El contingut curricular de l’assignatura optativa de Robòtica de l’àrea de 

Tecnologia no ve estipulat al currículum de l’educació secundària obligatòria de 

les Illes Balears. Aquest fet, juntament amb el fet de que per tal de posar en 

pràctica  la metodologia d’AbP no és imprescindible prendre com a base uns 

continguts sinó que es dóna més importància a les competències fa que la 

fixació dels continguts tengui un caire personal i variant depenent de les 

inquietuds dels alumnes o de les preferències de l’equip docent. 

Cal tenir en compte, tal i com es fa referència a l’annex 1 on s’inclou 

l’esborrany de modificació de la normativa LOMCE, que per fomentar la 

innovació i promoure l’autonomia dels centres aplicant la metodologia d’AbP, la 

concreció curricular s’ha de dur a terme mitjançant projectes específics 

adreçats a millorar l’èxit escolar. Aquests projectes han de garantir l’adquisició, 

per part dels alumnes, de les competències i dels objectius fixats. Resaltar a 

més, que donada la vessant de reforç que presenten aquest tipus 

d’assignatures resulta molt recomanable que s’enfoquin a consolidar, reforçar i 

aprofundir en un bloc temàtic concret d’alguna de les assignatures de caire 

tecnològic del curs. Així doncs obeïnt aquesta premissa, el nostre exemple 

d’aplicació de la proposta didàctica centrada en la robòtica ajudaria a reforçar 

els següents blocs de l’àrea tecnològica definits al currículum de l’assigantura 

de Tecnologia: 

 

• BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS 

• BLOC 2. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNIQUES 
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• BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 

• BLOC 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

 

El repartiment del contingut curricular de l’assignatura de Robòtica, tenint en 

compte les característiques de l’assignatura, s’ha distribuït de manera 

trimestral. Seguint aquest criteri s’ha adjudicat un bloc de contingut a cada 

trimestre. 

A les següents taules adjuntes s’especifica per cada bloc trimestral, quins son 

els continguts a impartir i una sèrie de qüestions per tal de incentivar l’alumnat i 

inciar el procés d’aplicació de la metodologia d’AbP. Finalment també es fa 

referència a quines competències es posen en valor durant l’elaboració de 

cada bloc. Ressaltar que l’elecció i distribució dels diferents continguts i blocs 

és, com s’ha dit anteriorment, personalitzada i pot ser modificada depenent de 

les inquietuds dels alumnes o de les preferències de l’equip docent del centre. 

A més, destacar que tant el recull de qüestions com les competències que es 

posen en valor a cada bloc s’han redactat prenent com a referent els continguts 

fixats prèviament. 

Tenint en compte aquestes premisses, s’ha duit a terme el disseny 

competencial i curricular de la següent forma: 

 
BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA.  

QÜESTIONS 

• Quines necessitats quotidianes es podrien suplir fent ús d’un 

robot? Quines característiques hauria de tenir aquest robot?  

• Quins tipus de robots coneixeu?  

• Com influeix la robòtica en la societat actual? 

• Heu observat els braços robots que s’encarreguen de realitzar 

diferents tasques a les fàbriques d’automòbils?de quin tipus 

de robot es tracta? 

• Com reben feedback de l’entorn els robots? Quins 

mecanismes o parells utilitzen per rebre informació de 

l’entorn?  

CONTINGUTS 

• Introducció històrica de la Robòtica 

• Tipologia, característiques i utilitats dels robots industrials, 

aèris, submarins i terrestres. 
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• Sensors utilitzats en robòtica i les seves utilitats. 

• Ús, importància i impacte dels robots a la societat actual. 

COMPETÈNCIES 

QUE ES 

DESENVOLUPEN 

• Autonomia i iniciativa personal: Desenvolupen el sentit de la 

reflexió juntament amb la pressa de decisions.  

• Coneixement i interacció amb el medi físic: Coneixen i 

comprenen els elements màquines juntament amb els 

processos que realitzen. Distingeixen  

• Aprendre a aprendre: Duen a terme la resolució de problemes 

tecnològics vinculats a la robòtica.  

• Social i ciutadana: Donen resposta a necessitats patens a la 

societat vinculades amb la robòtica. 

Taula 3: BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA. 

 
BLOC 2. INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ DE MICROCONTROLADORS 

QÜESTIONS 

• Què és i per a què serveix la programació? 

• Quins llenguatges de programació s’utilitzen a l’actualitat? 

• Què és un ordenador? Què és un microcontrolador? Què és 

Arduino? 

• Quina importància té la programació dins el món de 

l’automatització? 

• Quins sistemes automatitzats empren microcontroladors? 

CONTINGUTS 

• Programació bàsica amb el llenguatge de programació 

Processing . 

• Algoritmes de programació bàsics: definició d’entrades i 

sortides, bucles, maneig de sensors, captació de dades... 

• Ús de simuladors (123D Circuits) 

• Coneixer les característiques que defineixen un ordenador i un 

microcontrolador. 

• Elaboració d’un sistema elèctric controlat per Arduino 

COMPETÈNCIES 

QUE ES 

DESENVOLUPEN 

• Autonomia i iniciativa personal: Ser creatius a l’hora de definir 

el sistema a automatitzar. 

• Aprendre a aprendre: Tenir la capacitat d’aprendre 

autònomament a partir dels fonaments aportats pel docent. 

• Tractament de la informació i competència digital: Manetjar 

amb destresa i habilitat l’ordenador i el simulador. 

• Matemàtica: Ser capaç d’implementar els algoritmes adequats 

perquè els sistema dugui a terme la tasca especificada. 
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• Social i ciutadana: Ser capaços de sintetitzar les necessitats 

de la societat en un sistema que en resolgui alguna 

mancança. 

Taula 4: BLOC 2. INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ DE MICROCONTROLADORS 

 
BLOC 3. AUTOMATITZACiÓ I DOMÒTICA 

QÜESTIONS 

• Què és i per a què serveix un autòmat? 

• Quin tipus de autòmats coneixem? 

• Què son les cases inteligents? 

• Quin impacte té la domòtica a la societat en que vivim? 

• Quins sistemes domòtics coneixeu? En quin àmbit s’apliquen? 

CONTINGUTS 

• Introducció al món de la domòtica i el KNX. 

• Arees d’aplicació de la domòtica a una vivenda. 

• Elements característica d’una instal·lació domòtica. 

• Impacte de la domòtica a la societat. 

COMPETÈNCIES 
QUE ES 

DESENVOLUPEN 

• Aprendre a aprendre: Anlitzar els diferents tipus de sistemes 

domòtics i la seva aplicació. 

• Tractament de la informació i competència digital: Dur a terme 

una cerca d’informació rica, fiable i contrastada sobre l’estat 

de l’art de la domòtica. 

• Social i ciutadana: Dur a terme reflexions, cercar alternatives i 

analitzar les conseqüències que implica l’ús de la domòtica a 

la societat. 

• Interacció amb el medi físic: Coneixement i comprensió dels 

sistemes donòtics presents en les cases intel·ligents així com 

dels processos i sistemes automàtics que empren. 

Taula 5: BLOC 3. AUTOMATITZACiÓ I DOMÒTICA 

 
La proposta d’aplicació es centrarà en el BLOC 2. INTRODUCCIÓ A LA 

PROGRAMACIÓ DE MICROCONTROLADORS centrat en el segon trimestre 

del curs acadèmic. Així doncs en els següents apartats es detallarà les 

característiques que s’haurien d’acomplir per tal d’aplicar la metodologia d’AbP 

aplicada a l’assignatura de Robòtica fent ús de les TIC. 
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4.3. Objectius 
 
L’objectiu principal que es plantetja assolir durant el desenvolupament d’aquest 

projecte de caire trimestral és que els alumnes es facin ressò de la incidència 

dels sistemes automàtics i/o robòtics a dins la societat. Fer-los veure la 

importància i ús d’aquests sistemes a dia d’avui i que sense ells el dia a dia de 

les persones resultaria més dificultós. A més introduir-los dins el món de la 

programació de microcontroladors per tal de que siguin capaços d’elaborar un 

prototip simulat d’un sistema automatitzat. Per dur a terme l’elecció i concreció 

dels objectius s’ha pres com a referència els que venen fixats al Decret 

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears, BOIB núm. 73, de 16 de maig de 

2015. 

Si concretam els objectius específics que cerca posar en valor la proposta: 

 

1. Que els alumnes siguin capaços d’analitzar els elements que formen els 

sistemes robòtics i aprendre a controlar el seu funcionament mitjançant 

la programació.  

 

2. Que l’alumnat expressi i sigui capaç de comunicar idees i solucions 

tècniques a aplicacions robòtiques o automatismes. Que siguin capaços 

d’explorar la seva viabilitat utilitzant els mitjans tecnològics que es 

tenguin a l’abast. Per altra banda, que facin ús de recursos gràfics, 

utilitzant la simbologia específica així com el vocabulari tècnic adequat. 

 

3. Que els alumnes comprenguin i manetjin amb autonomia les funcions de 

l'ordinador centrades en la programació de microcontroladors i siguin 

capaços de crear algoritmes per tal de replicar automatismes robòtics. 

 

4. Que els estudiants abordin la recerca de solucions, la presa de decisions 

i l'execució de les tasques en cada un dels projectes com un treball en 

equip en el qual s'ha de actuar de manera flexible, dialogant i 
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responsable i amb actituds de respecte, cooperació i tolerància entre els 

alumnes. 

 

5. Que l’alumnat demostri actituds d'interès i curiositat i de perseverança 

en l'esforç per desenvolupar l'activitat tecnològica i concretament la 

robòtica i l’automatització. A més que valorin de forma crítica seus 

efectes en la societat, en el medi ambient i en la qualitat de vida de les 

persones. 

 

4.4. Metodologia 
 
Les premisses que es tendran com a referent per tal d’aplicar la metodologia 

d’AbP a l’assigantura de Robòtica seran les que s’han detallat anteriorment al 

punt 3.4. Malgrat aquestes premisses, el fet de que la metodologia d’AbP 

permeti una certa flexibilitat en la presa de decisions afavoreix que l’aplicació 

d’aquest tipus de metodologia a les diferents àrees de coneixement sigui única 

i prengui un caràcter personal, que ve caracteritzat per les inquietuds del grup 

classe o per les exigències de l’equip docent.  

Per tal de desenvolupar l’esperit col·laboratiu, el treball en equip i el repartiment 

de tasques, durant la realització de cada un dels projectes trimestrals els 

alumnes hauran de formar un grup de feina diferent. D’aquesta manera 

s’aconsegueix una major implicació del grup, s’afavoreix el clima d’aula i el 

coneixement personal entre els propis estudiants que es veuen forçats a 

mesclar-se i relacionar-se. El nombre d’integrants del grup pot variar segons les 

característiques del grup classe. Seria recomanable que els grups de feina no 

fossin inferiors a dos alumnes ni superiors a 4 per tal de prevenir en front a 

possibles problemes i alhora possibilitar el repartiment de tasques i 

l’aprenentatge cooperatiu. 

L’exemple d’aplicació de la proposta es centrarà en el segon bloc de 

l’assignatura BLOC 2. INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ DE 

MICROCONTROLADORS i es plantetjarà com un projecte de caire trimestral. 

El projecte es dividirà en set fases, les primeres fases aniran més enfocades a 
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desenvolupar l’interès i la formació sobre els nous conceptes de l’alumnat i a 

les darreres fases serà on més pes tendrà l’aplicació de la metodologia d’AbP. 

A continuació es detallaran les fases en que es dividirà el projecte, la 

metodologia emprada en cada fase així com la funció que te cada fase a dins el 

conjunt del projecte. 

La primera fase, i baix el meu punt de vista una de les més importants, és la de 

motivar a l’alumnat sobre la temàtica que versarà el projecte trimestral. S’ha de 

tenir en compte que aques és el punt de partida del projecte i que els alumnes 

han de manester tenir incentius suficients per inicar el projecte amb il·lusió. Per 

dur a terme aquesta motivació es pot fer ús de vàries tècniques: visualització 

de documentals, vídeos, visites, xerrades, dur a terme un debat, analitzar les 

necessitats de la societat... Quan més real propera i tangible sigui la motivació, 

més impacte reporta sobre els estudiants, per tant de cara a aquesta primera 

fase em decantaria per realitzar les següents accions: 

 

• Concertar una visita o una xerrada amb algun membre del Grup de 

Sistemes Electrònics (GSE) de la Universitat de les Illes Balears ( 

http://gse.uib.es/ ). 

• Concertar una visita o una xerrada amb el Grup de Recerca de Sistemes 

Robòtics i Visió de la Universitat de les Illes Balears ( http://srv.uib.es/ ). 

• Concertar una visita o una xerrada amb l’Institut Mediterrani d’Estudis 

Avançats (IMEDEA) ( http://imedea.uib-csic.es/?lang=ca ) 

• Fer una sortida a la fira organitzada per la Universitat de les Illes Balears 

anomenada Ciència per a Tothom. 

• Activitat educativa finançada per l’Obra Social Sa Nostra (DEMOTEC): ( 

http://www.activitatseducativessanostra.es/?modulo=actividades&accion

=actividad&id=654 ) 

 

En cas de que no es poguès arribar a concertar cap de les propostes 

especificades anteriorment  s’optaria per visualitzar un documental o vídeo 

adient per incrementar l’interès de l’alumnat. A continuació s’adjunten una sèrie 

de suports visuals adients: 
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• Recull de TED Talks sobre robòtica: https://www.ted.com/topics/robots 

• Conferència “La robótica en la sociedad moderna: pasado, presente y 

futuro” de Iván Bermejo Herrero: 

https://www.youtube.com/watch?v=vcdouZg8tdI 

• Estat de l’art de la robòtica: resum del congrés ICRA (International 

Conference on Robotics and Automation)   

https://www.youtube.com/watch?v=s9eNZmdyT4o 

 

A més es realitzaria un debat al final del procés de motivació per tal de 

reafirmar les idees i conceptes tractats i analitzar les necessitats de la societat. 

La realització d’aquest debat ajudaria a valorar l’interès dels estudiants cap a la 

temática i prendre una decisió depenent dels resultats obtinguts. A més posaria 

en valor l’esperit crític l’opinió personal i ajudaria a desenvolupar la 

competència lingüística  i d’autonomia i iniciativa personal. 

La segona fase te l’objectiu de formar als alumnes amb els conceptes, 

procediments i algoritmes de programació bàsics que més endavant hauran 

d’utilitzar per tal de posar en pràctica el seu projecte. Per tal de posar en valor 

l’ús de les TIC i fomentar l’autonomia de l’alumnat en aquesta fase es farà ús 

de WebQuests per tal d’anar guiant als estudiants en el procés formatiu. La 

WebQuest consisteix bàsicament en la presentació d'un conjunt d’activitats o 

problemes establerts pel professor, que guien a l'alumne en la recerca 

d'informació utilitzant els recursos d'internet. Aquest fet ajuda a desenvolupar 

habilitats de maneig de la informació i de pensament crític, ja que no tot el que 

es troba a internet és vàlid, científic i fiable. Durant aquesta fase els alumnes, 

disposant de la referència que els proporciona tant la WebQuest com el propi 

docent, hauran de fer ús dels recursos TIC que tenguin al seu abast per tal de 

d’adquirir les bases de programació que els permetran més endavant realitzar 

projecte. A més, durant aquesta fase els alumnes s’hauràn de fer ressò de 

perquè és important adquirir aquests coneixements de programació per 

implementar un sistema controlat per un microcontrolador. D’aquesta manera, 

fent-los veure la importància de la programació dins el marc del projecte es te 
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la intenció de incentivar l’interès i les ganes de indagar i ampliar coneixements 

sobre el tema. 

La tercera i quarta fase estan íntimament relacionades. Durant el transcurs 

d’aquestes dues fases l’objectiu al qual es vol arribar és a definir una proposta 

que tengui cabuda dins el rang d’aprenentatge fixat al punt 4.2 i alhora sigui 

una temàtica atractiva i inquietant de cara als alumnes. Inicialment s’hauràn de 

definir els coneixements previs que tenguin els alumnes sobre la temàtica i el 

grau d’inquietud de cada grup. Seguidament, en funció del grau d’implicació 

dels diferents grups de feina, el docent podrà orientar el grup cap a un cert 

sistema automàtic o robòtic o simplement un sistema que es detecti que podria 

tenir una utilitat a dins la societat. A continuació, si és necessari, es poden 

plantetjar alguns exemples de sistemes robòtics per tal de que aquells alumnes 

que no hagin aconseguit definir la seva inquietut n’elegeixin un: 

 

• Traductor de text a morse (o bé inventar una nova codificació per 

transmetre missatges xifrats) 

• Implementació d’un sistema de control de temperatura amb el qual quan 

es superi un cert llindar s’engegui un ventilador. 

• Sistema de sensors d’aparcament per a cotxes fent ús de sensors 

infrarojos i indicadors LED. 

• Sistema automatitzat d’encessa de llums  fent ús de resistències LDR. 

• Sistema de seguretat d’una vivenda fent ús de un altaveu i un sensor de 

presència. 

• Dur a terme l’automatització d’una barrera d’entrada a un pàrking 

incloent el semàfor d’entrada i sortida. 

 

Cal tenir previst que cada projecte exigeix un nivell distint d’assoliment i 

aplicació dels conceptes per tant s’ha de tenir present que en alguns d’ells 

s’haurà de donar més suport .  

Durant la quinta fase els alumnes seran els encarregats de gestionar el seu 

propi projecte. Durant sis sessions tendran la llibertat per cercar informació 

sobre com implementar el sistema que hagin escollit, demanar orientació al 
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docent, implementar el seu sistema al simulador, programar l’algorisme 

corresponent perquè acompleixi les expectatives i arribar a les fites 

plantetjades a la fase prèvia. En aquest punt és on es fa palès que els alumnes 

han de prendre l’autonomia per dur endavant el projecte, han de ser els propis 

gestors del seu aprenentatge, han de cooperar els uns amb els altres per 

arribar a un mateix fi i han d’aconseguir trobar en aquest fi les respostes a les 

necessitats plantetjades. A més, en aquesta fase és on s’ha de reflectir tot 

l’aprenentatge que s’ha adquirit durant el procés i és on el repartiment de 

tasques del grup d’alumnes ha de donar els seus fruits per tal d’aconseguir un 

projecte atractiu i útil. 

A la sexta fase es durà a terme l’avaluació que constarà de diferents tècniques 

depenent de la fase del projecte en que ens trobem i els aprenentatges i 

competències que es vulguin avaluar. Per tal de garantir una avaluació 

contínua del procés d’aprenentatge de l’alumnat, i amb l’objectiu de desvincular 

l’avaluació del simple fet de realitzar una prova escrita, s’ha trobat adient dur a 

terme l’avaluació del projecte de la següent manera. Per dur a terme l’avaluació 

del projecte es farà ús de diferents tipus de rúbriques centrades en avaluar les 

diferents competències, actituds, conceptes i aprenentatges específics de cada 

fase. Per tal de fer accessible l’avaluació als propis alumnes i fer-los a més 

partícips també d’aquesta fase s’utilitzara una rúbrica de coavaluació per 

avaluar el resultat final del projecte. Utilitzant aquesta tècnica són els propis 

alumnes els que es valoren els uns als altres, encara que també hi influeix la 

valoració del docent. 

Finalment i per tal de donar a conèixer el resultats del projecte, a la sèptima 

fase, es duria a terme la difusió dels sistemes implementats. Per tal de donar 

un caire interdisciplinar a aquesta fase es podria optar per alguna o vàries de 

les següents opcions: 

 

• Coordinar-se amb el departament d’informàtica del centre i publicar els 

projectes al blog del centre o alguna xarxa social vinculada el centre. 
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• Que la Unitat Didàctica d’elaboració de blogs elaborada a l’assignatura 

d’Informàtica es dedicàs a recollir l’evolució del projecte. 

 

• Dur a terme un intercanvi d’explicacions entre alumnes de Tecnologia 

que hagin realitzat el BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I 

ELECTRÒNICA i contrastar opinions referents al disseny elèctric. 

 

4.5. Temporalització 
 
El curs escolar compta amb vint-i-set setmanes lectives repartides en tres 

trimestres, per tant, podem afirmar que els trimestres tenen una duració 

aproximada de nou setmanes. 

Com s’ha fet esment anteriorment, el contingut curricular de l’assignatura 

obtativa de Robòtica, es desenvoluparà de manera que es treballarà un bloc 

trimestralment. A més segons el que estipula el document de modificació de la 

normativa autonòmica LOMCE inclòs a l’annex 1, s'impartiran dues sessions 

setmanals amb un total aproximat de 18 sessions per trimestre, de 55 minuts 

de duració cada una.  

La temporalització resultant tenint en compte aquestes premisses és la es 

recull a la Taula 6: 

 

 FASE SESSIONS 

1 Introducció i motivació 2 

2 Formació 6 

3 Inquietuds i coneixements previs 1 

4 Elecció del tema 1 

5 Recerca d'informació, síntesis i aplicació de coneixements 6 

6 Avaluació  2 

7 Difusió  
Taula 6: Temporalització de les diferents fases del projecte 
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La temporalització serà flexible sempre respectant el límit del total de 9 

setmanes i 18 sessions. 

La introducció del projecte es durà a terme durant les dues sessions 

corresponents a la primera setmana del trimestre. S’iniciarà fent una pluja 

d'idees i inquietuds sobre els temes que generin més interès i sobre els quals 

es basarà el projecte. D’aquesta manera s’afavorirà el sorgiment d’inquietuds, 

el plantejament de preguntes, s’establiran converses al voltant dels diferents 

temes i així es produirà un enrequiment interactiu del coneixement entre els 

alumnes. 

El professor, per la seva part, motivarà els alumnes per a l’elecció del projecte 

donant-los a coneixer diferents possibilitats i obrint-los els ulls cap a la 

temàtica. En aquesta fase a més, és recomanable que es comencin a definir 

els criteris d’avaluació i donar a conèixer als alumnes quins requisits mínims 

haurà de tenir els seu projecte. 

Durant les tres setmanes vinents, el curs de l’assignatura es fonamentarà en 

donar la base formativa adequada perquè més envant els alumnes puguin ser 

autosuficients i dur a terme el projecte adequadament. Durant aquestes tres 

setmanes s’introduirà als alumnes a dins el món de la programació del 

microcontrolador Arduino i concretament en el maneig del simulador 123D 

Circuits. 

El contingut formatiu s’estructurarà segons el que s’especifica a la Taula 7: 

CONTINGUTS SESSIONS 

Estructura hardware que conforma un 

ordenador. Caracteristiques d’un 

microcontrolador. 

1 

Introducció al microcontrolador 

Arduino: Què és? Per a què s’utilitza? 
1 

Algoritmes de programació bàsics: 

definició d’entrades i sortides, bucles, 

captació de dades de sensors… 

 

2 

Ús del simulador 123D Circuits 2 
Taula 7: Temporalització de la fase de formació 
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Un cop adquirits els coneixements necessaris per dur a terme el projecte es 

centrarà l’atenció en que els alumnes tenguin la llibertat per dur a terme 

l'elecció del tema. L’elecció del tema haurà de ser consensuada per cada grup 

d’alumnes i cada grup haurà de centrar la temàtica del seu projecte en un 

sistema automàtic o robòtic distint.  

En l'apartat d'inquietutds i coneixements previs, els alumnes s’han de plantejar 

les fites que volen assolir amb la realització del projecte. En aquesta fase s’ha 

de deteminar què volem saber i quins són els coneixements inicials dels que 

partim per poder anar avançant en la matèria.  

A l’apartat central del projecte, que ocupa sis sessions, s’inicia la recerca de la 

informació sobre el sistema elegit i es durà a terme la corresponent síntesis i 

organització de la informació obtinguda. Finalment posarem en pràctica 

l'aplicació del coneixement i es durà a terme la realització del projecte. 

Encara que, com s’ha dit anteriorment, han de ser els propis alumnes els que 

es gestionin el temps i s’organitzin per arribar a assolir els objectius del projecte 

s’ha trobat convenient incloure una taula on es fixi quin hauria de ser el 

desenvolupament temporal orientatiu d’aquesta fase. 

TASCA SESSIONS 

Recerca d’informació específica sobre el sistema a implementar. 

• Utilitat del sistema a dins la societat 

• Elements que el composen 

• Funció de cada element 

• Comprensió del circuit elèctric. 

2 

 

Implementació del circuit elèctric mitjançant el simulador 123D 

Circuits. Comprendre la funció que te cada element del circuit. 

1 

Programació del microcontrolador Arduino emulat amb el 

simulador 123D Circuits amb la intenció de que el sistema  
2 

Proposar millores en el sistema per tal de s’adequï més a les 

necessitats de la societat. 
1 

Taula 8: Temporalització de la fase d’aplicació. 
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Les dues darreres sessions es dedicaran a l'avaluació, cada grup de treball 

exposarà el projecte que haurà duit a terme, especificant els aspectes positius i 

negatius en que s'han trobat, com han resolt la problemàtica i a quines 

conclusions han arribat.  

 

4.6. Materials 
 

Per a la realització de la proposta d’aplicació de la metodologia d’AbP a 

Robòtica que s’ha detallat anteriorment l’únic material inprescindible és un 

ordenador. Aquest ha estat uns dels principis bàsics sota el qual s’ha 

fonamentat la proposta d’aplicació ja que la manca de recursos és una 

problemàtica que afecta  a molts de centres docents. Per tant s’ha de procurar  

que les propostes educatives reportin el menor cost possible. Cal destacar que, 

el fet de fer ús d’un emulador que permet la simulació i programació de 

diferents hardwares no implica que un cop s’hagi duit a terme la simulació i la 

correcta programació no es puguin adquirir els elements i implementar el 

sistema físicament. En el moment que els alumnes veuen que aquell sistema 

que ells havien ideat a través de l’ordenador pren forma, té una utilitat i el 

poden muntar i corroborar-ne el funcionament físicament els aporta un al·licient 

que no aporta el fet de simular-lo a través de l’ordenador. 

 

4.6.1. Simulador 123D Circuit 
 
El programari de suport en el qual es fonamenta gran part de la tasca del 

projecte és el simulador 123D Circuits ( https://123d.circuits.io/ ). Aquest 

simulador, gratuït, te la peculiaritat de que emula el funcionament tant de 

sensors i actuadors com de diversos microcontroladors i gran varietat de 

maquinari. Com s’ha comentat amb anterioritat el fet de que es posi a l’abast 

del consumidor un simulador tan complet i amb tantes possibilitats per apropar 

tant la programació com l’electrònica bàsica a la societat en general i en el 

notre cas als centres educatius és una oportunitat que no es pot deixar passar.  
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123D Circuits te la peculiaritat d’encapsular tres opcions de visualització dels 

components hardware; en mode laboratori, en mode esquemàtic o bé en mode 

PCB (Printed Circuit Board) que permet la visualització de la placa de circuit 

imprès obeïnt al disseny esquemàtic. Per altra banda ressaltar el fet de que la 

programació del microcontrolador emulat es realitza desde el mateix simulador, 

de tal manera que els alumnes tenen concentrat en un mateix software tots els 

recursos que han de menester per dur a terme la simul·lació del seu sistema. 
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5. Conclusions 
 
L’aplicació de la metodologia d’Aprenentatge basat en Projectes és tal vegada 

l’empenta que necessita el sistema educatiu actual per tal d’oferir una nova 

visió i una nova concepció de l’aprenentatge i l’educació. Durant el procés duit 

a terme per a la realització d’aquest treball s’han anat descobrint els avanços, 

les mancances i els errors produïts al llarg d’anys al sistema educatiu. Aquest 

fet afavoreix el valorar positivament la implantació de la metodologia d’AbP a 

les aules per tal de posar en valor; el procés d’experimentació, el treball en 

quip, l’aprenentatge útil centrat en les competències bàsiques i tants altres 

avantatges que aporta l’aplicació d’aquesta metodologia. 

El fet de centrar la metodologia d’AbP a l’àrea de Tecnologia ha propiciat la 

inclusió d’una nova fase de formació de l’alumnat a la realització del projecte. 

Incloure aquesta fase de formació, vinculada certament a un procés 

d’aprenentatge més classicista, aporta a dia d’avui avantatges en referència a 

adquisició de coneixements bàsics i fonaments teòrics. Aquesta fase de 

formació afavoreix que, més endavant els alumnes siguin capaços de gestionar 

autònomament el seu propi aprenentatge sense dependre tant dels docents o 

de fonts de coneixement externes. A més realitzant aquesta formació prèvia 

s’afavoreix que la totalitat de la classe parteix de la mateixa base teòrica, fet 

que facilita la fixació dels objectius finals del projecte. 

Durant la realització de la proposta didàctica s’han fixat uns objectius clars i 

bàsics per tal de poder aplicar la proposta a la majoria de centres. 

Concretament un dels objectius que han vertebrat la proposta didàctica ha 

estat el d’aportar i proposar l’ús de recursos TIC adients i gratuïts per tal de 

crear una proposta atractiva, innovadora i a l’abast de tots els centres 

educatius. L’ús de les TIC és un recurs tecnològic que cal explotar al màxim 

donat es tracta d’una eina que permet posar en pràctica infinitat de propostes 

educatives que enrriqueixen, incentiven i eduquen d’una manera diferent a 

l’alumnat. Aquest ha estat un dels punts cabdals del treball, aconseguir dur a 

terme una proposta educativa fent ús de recursos TIC gratuïts que engresquin 

als alumnes i aplicant alhora una metodologia educativa innovadora com és 
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l’AbP. Aquesta característica aporta a la proposta educativa un al·licient extra 

que la fa especialment atractiva per a ser aplicada a assignatures de caire 

tecnològic donat que s’integra la competència digital juntament amb les 

competències específiques de l’àrea de Tecnologia. Totes aquestes 

característiques, s’han fusionat i han donat com a fruit l’exemple d’aplicació de 

la proposta didàctica que s’ha centrat en la branca tecnològica de la robòtica i 

l’automatització. Aplicant la metodologia d’AbP a l’assignatura de Robòtica i 

utilitzant les TIC com a eina educativa fonamental s’ha aconseguit crear un 

exemple d’aplicació que serveix de referent per al professorat i aplicable a la 

gran majoria de centres educatius.  

 

Com a continuació d’aquest treball caldria destacar el fet de realitzar una 

anàlisi de l’aplicació de la metodologia d’AbP als centres, analitzar la 

implantació de la metodologia d’AbP a dins la modificació de la normativa 

educativa LOMCE o de cara al curs vinent fer un estudi de l’aplicació i execució 

de la normativa autonòmica pel que fa a la metododologia d’AbP. M’agradaria 

posar en valor la tasca realitzada durant l’elaboració de la proposta educativa 

ressaltant la facilitat d’aplicació que podria tenir, degut a la conjuntura 

econòmica, social i legislativa que caracteritza el sistema educatiu de les Illes 

Balears.  
 

En definitiva la finalitat última d’aplicar la metodologia d’AbP és la d’educar als 

estudiants, que seran els futurs components de la societat, llavors m’agradaria 

acabar fent refència al que defensa Matthew Lipman dient que: si es vol que els 

adults pensin per si mateixos, s’ha d’educar els joves perquè també pensin per 

si mateixos. 
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ANNEX 1 
 

 
Esborrany 

3 (2/03/2016) 
Pendent de 

correcció 
lingüística 

 

Projecte de decret xx/2016, de xx de xxxx, pel qual es modifica el 
Decret 32/2014   de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum 
de l’educació primària a les Illes Balears, l’Ordre de la  consellera 
d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de  juliol de 2014 per la 
qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes 
Balears i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats 
de dia 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels 
alumnes de l’educació primària a les Illes Balears. 

 
La	Llei	orgànica	1/2007,	de	28	de	febrer,	de	reforma	de	l’Estatut	d’autonomia	
de	les	Illes	Balears	(BOIB	núm.	32	ext.,	d’1	de	març),	estableix	en	l’article	36.2	
que		correspon	a	 la	Comunitat	Autònoma	de	les	 Illes	Balears	 la	competència	
de	 desplegament	 legislatiu	 i	 d’execució	 de	 l’ensenyament	 en	 tota	 la	 seva	
extensió,	nivells	i	graus,	modalitats	i	 especialitats.	
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la 
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa, estableix a  l’article 6 bis que correspon al Govern de l’Estat, 
entre d’altres, el disseny del currículum bàsic, en relació amb els 
objectius, competències, continguts, criteris d’avaluació, estàndards i 
resultats d’aprenentatge avaluables, que garanteixin el caràcter oficial i 
la validesa en tot el territori nacional de les titulacions a què es refereix 
aquesta Llei orgànica. 
El Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el 
currículum bàsic de l’educació primària (BOE núm. 52, d’1 de març), a 
l’apartat 1. b)  de  l’article  3  disposa   que    correspon    al    Govern    
de    les    Illes    Balears    dictar,    en    l’àmbit de les seves 
competències, les disposicions que siguin necessàries per establir el 
currículum de l’educació  primària. 
En exercici d’aquestes competències, s’ha aprovat el Decret 32/2014, 
de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària 
a les Illes, l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el 
currículum de l’educació primària i  l’Ordre  de 6 de març de 2015, 
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sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes  de  l’educació 
primària a les Illes Balears. 
Atesa la necessitat de millorar la qualitat de l’ensenyament, i per tal 
d’afavorir i potenciar, en l’educació primària, la innovació  pedagògica,  
l’autonomia  dels  centres, el treball per projectes de contingut 
competencial, la interdisciplinarietat i la feina en equip, es considera 
necessari establir una sèrie de modificacions a la normativa 
autonòmica relativa a l’etapa de l’educació primària a les Illes   Balears. 

 
 
 

Entre aquestes modificacions cal destacar la confecció d’un nou horari 
lectiu  setmanal i l’organització i coordinació dels equips docents  en la 
transició entre els  dos cicles de l’educació  primària. 
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, havent 
consultat el Consell Escolar, d’acord amb el Consell Consultiu i havent-
ho considerat el Consell    de Govern en la sessió de dia XX de XXXX 
de  2016, 

 
DECRET 

 
Article primer 
Modificació del Decret 32/2014 de 18 de juliol pel qual s’estableix 
el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. 

 

1. Es	 modifica	 l’article	 3	 del	 Decret	 32/2014	 de	 18	 de	 juliol	 pel	 qual	
s’estableix	 el	 currículum	 de	 l’educació	 primària	 a	 les	 Illes	 Balears.	 La	
redacció	queda	de	la	manera	següent:	

 
 
Article 3. Finalitats 

 
La finalitat de l’educació primària és facilitar als alumnes els aprenentatges necessaris 
destinats a la identificació, l’expressió i la comprensió dels aspectes emocionals i 
afectius, les habilitats socials i la resolució de conflictes; els aprenentatges de 
l’expressió i la comprensió orals, la lectura, l’escriptura i el càlcul; l’adquisició de 
nocions bàsiques de la cultura, i l’hàbit de convivència; els hàbits d’estudi i treball; el 
sentit artístic, i la creativitat i l’afectivitat; amb l’objectiu de garantir una formació 
integral que contribueixi al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes i 
preparar-los per cursar amb aprofitament l’educació secundària obligatòria. Així 
mateix, té com a finalitat ajudar els alumnes a adquirir la consciència de pertànyer a 
la comunitat de les Illes Balears i valorar les actituds solidàries i no discriminatòries, 
per assumir els deures i exercir els drets com a ciutadans 
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2. Es	modifiquen	els	apartats	8,	9	i	14	de	l’article	4		del	Decret		32/2014	de	18	
de		juliol	pel	qual	s’estableix	el	currículum	de	l’educació	primària	a	les	Illes	
Balears	 i	 s’afegeix	 un	 nou	 apartat	 16.	 La	 redacció	 queda	 de	 la	 manera		
següent:	

 
 
 

8. Conèixer	els	aspectes	fonamentals	de	les	ciències	naturals,	les	ciències	socials,	la	
geografia,	la	història	i	la	cultura,	especialment	els	corresponents	a	les	Illes	
Balears,	reforçar	el	sentiment	de	pertinença	a	l’àmbit	cultural	i	lingüístic	
català	i	entendre	la	diversitat	lingüística	i	cultural	com	un	dret	dels	pobles	i	
dels	individus.	

 
9. Iniciar-se	 en	 la	utilització,	 per	a	 l’aprenentatge,	 de	 les	 tecnologies	 de	 la	

informació	 i	 la	 comunicació	 i	 desenvolupar	 un	 esperit	 crític	 davant	 els	
missatges	 que	 reben	 i	 elaboren.	 Valorar	 la	 necessitat	 de	 l’ús	 segur	 i	
responsable	 de	 les	 tecnologies	 digitals,	 tenint	 cura	 de	 gestionar	 la	 pròpia	
identitat	digital	i	el	respecte	a	la	dels	altres.	

 
 

14. Desenvolupar les capacitats emocionals i afectives en tots els àmbits de la 
personalitat en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la 
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes relacionats 
amb la diversitat sexual i de gènere 

16. Desenvolupar-se com a persones lliures, creadores del seu propi futur. 
 
3. Es	modifica	l’apartat	7	de	l’article	8	en	els	termes	 següents:	

 
7. S’ha d’afavorir la coordinació dels integrants dels equips docents i fomentar el 

treball en equip de cicle. A aquest efecte, els docents dels tres primers cursos, 
d’una banda, i els dels tres darrers cursos, de l’altra, s’han d’organitzar en 
equips de cicle. En els centres públics, aquests equips han d’actuar sota la 
direcció d’un coordinador per a cadascun dels cicles, nomenat pel director 
del centre, a proposta de l’equip de cicle, el qual, entre altres tasques que 
li puguin ser encomanades, s’ha de responsabilitzar de la coordinació efectiva 
entre les diferents programacions docents i de la seva adequació als 
currículums vigents. Els centres, en el marc de la seva autonomia, podran 
organitzar la coordinació de la transició entre els dos cicles. 

 
3. Es	modifica	l’article	9,	que	passa	a	tenir	la	redacció		 següent:	

 
Article 9 
Estructura i organització 

 
1. L’etapa	d’educació	primària	s’organitza	en	àrees,	que	tenen	un	caràcter	
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global	i	integrador	i	comprèn	dos	cicles,	de	tres	cursos	escolars	cadascun.	
 

2. Els	alumnes	han	de	cursar	les	següents	àrees	en	cada	un	dels	cursos:	
 

a) Ciències	naturals	
b) Ciències	 socials	
c) Llengua	castellana	i	literatura	
d) Llengua	catalana	i	literatura	
e) Matemàtiques	
f) Llengua	estrangera:	 anglès	
g) Educació		artística	
h) Educació	 física	
i) Religió	o	valors	socials	i	cívics,	a	elecció	dels	pares,	mares	o	tutors	legals	

 
Els centres han d’oferir obligatòriament les matèries de religió i valors socials i 
cívics a tots els cursos. 

 
Els alumnes poden estar exempts, segons la normativa vigent, de ser 
avaluats de l’assignatura de llengua catalana i literatura. En qualsevol cas, 
els alumnes hauran de cursar aquesta àrea. 

 
4. Es	modifica	l’article	10,	que	passa	a	tenir	la	redacció		 següent:	

 
Article 10 
Currículum
s 

 
Els centres docents han de desenvolupar, completar i concretar, si escau, el 
currículum de les diferents assignatures establert en els annexos d’aquest 
Decret mitjançant la concreció curricular  corresponent. 

 
5. Es	modifica	l’apartat	5	de	l’article	11	que	queda	redactat	de	la	forma			

següent:	
 

5. La	Conselleria	d’Educació	i	Universitat	ha	de	fomentar	les	mesures	perquè	
els	 alumnes	 participin	 en	 activitats	 que	 els	 permetin	 desenvolupar	 la	
creativitat,	 la	 sensibilitat	 artística,	 l’autonomia,	 la	 iniciativa,	 el	 treball	 en	
equip,	l’esperit	emprenedor,	la	confiança	en	un	mateix	i	el	sentit	crític.	

 
6. S’elimina	l’article	14.	

 

7. Es	modifica	l’apartat	3	de	l’article	20	que	queda	redactat	de	la	forma			
següent:	
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3. El projecte educatiu ha d’incloure com a mínim els elements següents: 
a) Els	trets	d’identitat	del	centre.	
b) La	concreció	curricular.	
c) El	pla	d’atenció	a	la	diversitat.	
d) El	projecte	lingüístic.	
e) El	reglament	d’organització	i	funcionament.	
f) El	pla	de	convivència	

 

8. Es	modifiquen	els	apartats	2	i	3	de	l’article	21	que	queden	redactats	de	la	
forma	següent:	

 
2. La	concreció	curricular	ha	de	contenir	com	a	mínim	els	elements	següents:	

 
a) Les		programacions	 didàctiques.	
b) Els	criteris	generals	de	promoció.	
c) La	concreció	dels	mecanismes	per	a	l’adopció	de	les	decisions	generals	
del	procés	d’avaluació	quan	no	hi	hagi	consens.	

d) El	tractament	de	la	lectura	i	de	les	tecnologies	de	la	informació	i	
comunicació	al	llarg	de	l’etapa.	

e) Les	mesures	de	coordinació	entre	els	cursos.	
 

3. Per	fomentar	la	innovació	i	promoure	l’autonomia	dels	centres,	la	concreció	
curricular	es	pot	dur	a	terme	mitjançant	projectes	específics	adreçats	a	
millorar	l’èxit	escolar,	que	assegurin	als	alumnes	l’adquisició	de	les	
competències	i	els	objectius	del	currículum.	Aquests	projectes	han	de	tractar,	
com	a	mínim,	els	següents	aspectes:	
a) Assignació	dels	elements	del	currículum	a	una	o	més	de	les	àrees	establertes	
a	l’article	9.	

b) Determinació	de	la	contribució	de	l’avaluació	del	projecte	a	la	
qualificació	de	cadascuna	de	les	àrees	implicades.	

c) Concreció	de	la	càrrega	horària	del	projecte	i	la	seva	distribució.	
 
3. Es	modifica	l’apartat	2	de	l’article	22	que	queda	redactat	de	la	forma			

següent:	
 

2. L’equip de cicle és el responsable de l’elaboració de la programació docent de 
cada curs. En l’elaboració d’aquesta programació s’han de tenir en compte les 
característiques dels alumnes i de l’entorn del centre. 

 
4. S’afegeix	una	nova	Disposició	transitòria	única	amb	el	contingut			següent:	
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Disposició 
transitòria única 
Llengües estrangeres 

 
Fins que la Conselleria d’Educació i Universitat disposi d’una normativa específica 
referent a l’ensenyament i aprenentatge de llengües, els centres docents sostinguts 
amb fons públics, 
autoritzats a impartir docència en llengües estrangeres, podran continuar aplicant els 
projectes que impliquin l’ús d’una llengua estrangera com a llengua d’ensenyament. 
Els centres privats podran impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera. 

 

Article segon 
Modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i 
Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el 
currículum de l’educació primària a les Illes Balears. 

 
1. Es	modifica	l’apartat	c)	de	l’article	2,	de	l’Ordre	de	la	consellera		d’Educació,		

Cultura	i	Universitats	de	dia	21	de	juliol	de	2014	per	la	qual	es	desplega	el	
currículum	de	l’educació	primària	a	les	Illes	Balears	que	queda	redactat	de	
la	següent	manera:	

 
c) Els alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu, que s’han 

d’escolaritzar d’acord amb el que disposa l’article 18.8 del Decret 32/2014, 
de 18 de juliol. 

 
Quan aquests alumnes presentin greus mancances lingüístiques en alguna de 
les llengües oficials, han de rebre una atenció específica que ha de ser, en 
qualsevol cas, simultània a l’escolarització en els grups ordinaris, amb els 
quals han de compartir el màxim temps possible de l’horari lectiu. 
En els termes que la Conselleria d’Educació i Universitat determini, els 
alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu poden ser atesos 
mitjançant altres mesures organitzatives. 

 
2. Es	modifiquen	els	apartats	2	i	3	de	l’article	7,	amb	la	redacció			següent:	

 
2. Dins	el	marc	de	 l’autonomia	de	centre,	 i	amb	 la	 finalitat	d’afavorir	 i	

potenciar	 la	 innovació	 pedagògica,	 el	 treball	 per	 projectes	 de	
contingut	 competencial,	 la	 interdisciplinarietat,	 la	 feina	 en	 equip,	
entre	 d’altres,	 els	 centres,	 a	 proposta	 de	 la	 comissió	 de	 coordinació	
pedagògica	i	amb	l’aprovació	prèvia	del	claustre	en	el	cas	dels	centres	públics,	o	
per	 decisió	 del	 titular	 en	 els	 centres	 privats,	 han	 de	 confeccionar	 un	 horari	
setmanal	per	a	cada	cicle	d’acord	amb	els	següents	requisits:	
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a) Els	períodes	lectius	setmanals	de	lliure	disposició	es	poden	assignar	a	
una	 àrea	 determinada	 o	 als	 projectes	 interdisciplinaris	 que	
s’especifiquen	a	l’apartat	3	de	l’article	21	del	Decret	32/2014,	de	18	de	
juliol.	

b) S’han	 de	 garantir	 els	 períodes	 lectius	 mínims	 per	 cicle	 establerts	 per	 a	
cadascuna	de	les	àrees	a	l’annex.	

c) La	 càrrega	 horària	 assignada	 a	 les	 àrees	 de	 ciències	 naturals,	 ciències	
socials,	 llengua	 castellana	 i	 literatura,	 matemàtiques	 i	 llengua	
estrangera:	anglès	ha	de	ser	com	a	mínim	del	50%	del	total	a	cada	curs.	

d) Com	a	conseqüència	d’aquesta	distribució,	les	àrees	de	llengua	catalana	i	
literatura	 i	 de	 llengua	 castellana	 i	 literatura	 han	 de	 tenir	 la	 mateixa	
càrrega	horària	en	el	còmput	total	de	cada	cicle.	

e) A	cada	curs	escolar	i	per	als	alumnes	que	comencen	un	cicle,	s’ha	d’establir	la	
distribució	horària	lectiva	per	a	tot	el	cicle.	Atenent	els	resultats	de	l’avaluació,	
la	distribució	prevista	es	podrà	modificar,	sempre	que	es	compleixin	els	requisits	
establerts	en	aquest	apartat. 

f) Aquesta	 distribució	 ha	 d’assegurar	 que	 els	 alumnes	 en	 acabar	 cada	 cicle	
hagin	 assolit	 els	 objectius	 i	 desenvolupat	 les	 competències	 clau			
adequadament.	

 
3. Els	ensenyaments	de	música	i	els	d’educació	plàstica,	que	formen	part	de	

l’àrea	 d’educació	artística,	han	de	disposar	del	50%	de	l’horari	setmanal	
assignat	a	l’àrea	en	el	còmput	total	de	cada	cicle.	

 
3. L’apartat	2	de	l’article	10	passa	a	tenir	la	redacció		 següent:	

 
2. Abans	del	30	de	juny	de	cada	any,	els	centres	han	de	comunicar	a	les	famílies	

la	relació	dels	 llibres	de	 text,	 consulta	 i	 lectura	per	a	 cada	 curs	 escolar.	
Així	mateix,	els	centres	sostinguts	amb	fons	públics	abans	d’aquesta	data	han	
d’haver	introduït	al	GestIB	aquesta	relació.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. L’annex	queda	redactat	de	la	manera	següent:	
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Annex 
 

Horari setmanal educació primària 
Assignatura/Curs	 1r	 2n	 3r	  4t	 5è	 6è	 Assignatura/Curs	

Llengua	catalana	i	literatura	 8	  9	 Llengua	catalana	i	literatura	

Llengua	castellana	i	literatura	 8	 9	 Llengua	castellana	i	literatura	

Llengua	estrangera	 6	 7	 Llengua	estrangera	

Matemàtiques	 10	 10	 Matemàtiques	

Ciències	naturals	 4	 4	 Ciències	naturals	

Ciències	socials	 4	 4	 Ciències	socials	

Educació	física	 (4)	5	 (4)	5	 Educació	física	

Religió/valors	socials	i	cívics	 3	 3	 Religió/valors	socials	i	cívics	

Educació	artística	 (4)	5	 (4)	5	 Educació	artística	
 

Temps	d'esplai	 7,5	 7,5	 Temps	d'esplai	

Lliure	disposició:	 16,5	14,5	 13,5	11,5	 Lliure	disposició:	

Total	 75	 75	  
 

Article tercer 
Modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i 
Universitats de dia 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de 
l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes 
Balears. 

 
1. Es	modifica	l’apartat	4	de	l’article	6	de	l’Ordre	de		la		consellera		d’Educació,		

Cultura	 i	 Universitats	 de	 dia	 6	 de	 març	 de	 2015	 sobre	 	 l’avaluació	 	 de		
l’aprenentatge	dels	alumnes	de	l’educació	primària	a	les	Illes	Balears	en	els	
termes	següents:	
4. L’equip docent ha d’actuar de manera col·legiada en l’adopció de les 

decisions generals resultants del procés d’avaluació. Les decisions s’han de 
prendre per consens i, en el cas que no es produeixi, s’atendrà als 
mecanismes establerts a tal efecte en la concreció curricular del centre. 

 
2. Es	modifiquen	els	apartats	2	i	3	de	l’article	7,	que	queden	redactats	de	la	

manera	següent:	
 

2. Els	 equips	 de	 cicle	 −composts	 pels	 docents	 dels	 tres	 primers	 cursos,	 d’una	



Aprenentatge basat en projectes complementat amb eines TIC. 
Una aplicació a l’àrea de tecnologia.  

 
 

67 

banda,	 i	 els	 dels	 tres	 darrers,	 de	 l’altra,	 sota	 la	 direcció	 dels	 coordinadors	
respectius−,	han	de	determinar	el	contingut	i	la	forma	d’aquesta	avaluació	
inicial,	d’acord	amb	els	criteris	generals	del	centre.	

 
3. Aquesta	avaluació	inicial	ha	de	ser	el	punt	de	referència	dels	equips	de	cicle	

a	l’hora	de	prendre	decisions	relatives	al	desenvolupament	del	currículum,	
concretat	 en	 les	 programacions	 didàctiques,	 que	 s’han	 d’adequar	 a	 les	
característiques	i	als	coneixements	dels	alumnes.	

 
3. Es	modifiquen	els	apartat	2	i	3	de	l’article	11	en	els	termes	 següents:	

 
2. En	 finalitzar	 cadascun	 dels	 cursos,	 i	 com	 a	 conseqüència	 del	 procés	

d’avaluació,	l’equip	docent	de	grup	ha	de	prendre,	de	forma	col·legiada	i	
per	consens,	les	decisions	corresponents	sobre	la	promoció	dels	alumnes.	En	
el	cas	que	el	consens	no	es	produeixi,	les	decisions	s’han	d’adoptar	d’acord	
amb	els	mecanismes	 establerts	 a	 tal	 efecte	 en	 la	 concreció	curricular	del	
centre.	

 
3. Per	permetre	una	aplicació	equitativa	del	que	s’assenyala	en	els	apartats	

anteriors,	el	claustre	ha	d’establir,	en	la	concreció	curricular	del	centre,	
els	criteris	generals	de	 promoció	i	els	mecanismes	de	decisió	a	les	sessions	
d’avaluació.	

 
4. Es	modifica	l’apartat	3	de	l’article	14	en	els	termes	 següents:	

 
3. Si aquesta avaluació resulta desfavorable, l’equip docent ha d’adoptar les 

mesures ordinàries o específiques més adequades. Aquestes mesures 
s’han de fixar en plans de millora de resultats, tant col·lectius com 
individuals, que permetin solucionar les dificultats, en col·laboració amb les 
famílies i mitjançant recursos de suport educatiu. 

 
 
 

Disposició final 
primera Calendari 
d’aplicació 

 
Les	modificacions	introduïdes	amb	aquest	decret	s’han	d’implantar	a	l’inici	del	
curs	escolar		2016-2017	

 
Disposició final 
segona. Autorització 
S’autoritza el conseller d’Educació i Universitat perquè pugui 
modificar mitjançant una ordre els articles segon i tercer d’aquest 
decret. 
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Disposició final tercera 
Entrada en vigor 

 
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears 

 
Palma,	xx	de	xxxx	de	2016	

 
El conseller d’Educació i Universitat La presidenta 

 
 
 
 

Martí X. March Cerdà Francesca Lluc Armengol i 
Socias 
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ANNEX 2 
TECNOLOGIA (específica 1r cicle ESO) 
 
Finalitat de l’assignatura 
 
El desenvolupament tecnològic configura el món actual que coneixem. Molt 
sovint la tecnologia interactua en la nostra vida, tot i que passa desapercebuda 
de tan habituats que hi estam. Aquest context fa necessària la formació de 
ciutadans en la presa de decisions relacionades amb processos tecnològics, 
amb sentit crític, amb capacitat de resoldre problemes que hi estiguin 
relacionats; en definitiva, per utilitzar i conèixer materials, processos i objectes 
tecnològics que faciliten la capacitat d’actuar en un entorn tecnificat que millora 
la nostra qualitat de vida. 
 
Al llarg dels segles, el desenvolupament tecnològic s’ha vist motivat per les 
necessitats que la societat de cada època ha reclamat, per les seves tradicions 
i la seva cultura, sense oblidar aspectes econòmics i de mercat. La innovació i 
la recerca de solucions alternatives han facilitat avenços, i la necessitat de 
canvi ha estat lligada sempre a l’ésser humà. Per aquest motiu, la societat en la 
qual vivim necessita una educació tecnològica àmplia que faciliti el 
coneixement de les diverses tecnologies, així com les tècniques i els 
coneixements científics que les sustenten. El desenvolupament tecnològic es 
fonamenta en principis elementals i màquines simples que, sumats 
convenientment, creen noves màquines i generen la realitat que ens envolta. 
 
En la matèria de tecnologia hi convergeixen el conjunt de tècniques que, amb 
el suport de coneixements científics i destreses adquirits al llarg de la història, 
l’ésser humà empra per desenvolupar objectes, sistemes o entorns que donen 
solució a problemes o necessitats. És, per tant, necessari donar coherència i 
completar els aprenentatges associats a l’ús de tecnologies fent-ne un 
tractament integrat per aconseguir un ús competent en cada context i 
associant-hi tasques específiques i comunes. Els alumnes han d’adquirir 
comportaments d’autonomia tecnològica amb criteris mediambientals i 
econòmics. 
 
No és possible entendre el desenvolupament tecnològic sense els 
coneixements científics, com no és possible fer ciència sense el suport de la 
tecnologia, i ambdues necessiten instruments, equips i coneixements tècnics; 
en la societat actual, tots aquests camps estan relacionats amb gran 
dependència els uns dels altres, però alhora cada un cobreix una activitat 
diferent. La matèria de tecnologia aporta als alumnes “saber com fer” a l’hora 
d’integrar ciència i tècnica, és a dir, “per què es pot fer” i “com es pot fer”. Per 
tant, un element fonamental de la tecnologia és el caràcter integrador de 
diferents disciplines amb un referent disciplinari comú basat en una manera 
ordenada i metòdica d’intervenir en l’entorn. 
 
Estructura del currículum 
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Els continguts de la matèria de tecnologia s’estructuren entorn dels principis 
científics i tècnics necessaris per a la tasca tecnològica i, dins l’enorme 
multiplicitat de tècniques i coneixements que hi conflueixen, s’han articulat els 
blocs que s’esmenten a continuació, de manera que els alumnes puguin 
establir una visió comprensiva des de les tecnologies manuals fins a les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Així mateix, els continguts 
integrats en els diferents blocs no es poden entendre separadament, per la 
qual cosa aquesta organització no suposa una forma d’abordar els continguts a 
l’aula, sinó una estructura que ajuda a comprendre el conjunt de coneixements 
que es pretén durant l’etapa. 
 
En l’exercici de l’autonomia de centre, correspon al departament didàctic 
distribuir els continguts entre els diferents cursos del primer cicle de l’educació 
secundària obligatòria. 
 
La matèria al primer cicle d’educació secundària obligatòria s’organitza en els 
blocs següents: 
 
Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics 
Tracta el desenvolupament d’habilitats i mètodes que permeten avançar des de 
la identificació i la formulació d’un problema tècnic fins a la seva solució 
constructiva, i tot això a través d’un procés planificat i que cerqui optimar 
recursos i solucions. La posada en pràctica d’aquest procés tecnològic, que 
exigeix un component científic i tècnic, s’ha de considerar vertebradora al llarg 
de tota l’assignatura. 
 
Bloc 2. Expressió i comunicació tècniques 
Atesa la necessitat d’interpretar i de produir documents tècnics, els alumnes 
han d’adquirir tècniques bàsiques de dibuix i ús de programes de disseny 
gràfic. Els documents tècnics són bàsics al començament, i el seu grau de 
complexitat, especificitat i qualitat tècnica augmenta. En aquest procés evolutiu 
s’ha d’incorporar l’ús d’eines informàtiques en l’elaboració dels documents del 
projecte tècnic. 
 
Bloc 3. Materials d’ús tècnic 
Per produir un prototip és necessari conèixer les característiques, propietats i 
aplicacions dels materials tècnics més comuns emprats en la indústria, donant 
una especial rellevància a les tècniques de treball amb materials, eines i 
màquines, així com a comportaments relacionats amb la feina cooperativa en 
equip i hàbits de seguretat i salut. 
 
Bloc 4. Estructures i mecanismes: màquines i sistemes 
Pretén formar els alumnes en el coneixement de les forces que suporta una 
estructura i els esforços a què estan sotmesos els elements que la configuren, i 
en el funcionament dels operadors bàsics per transmetre i transformar el 
moviment, ambdós part fonamental de les màquines. 
 
Bloc 5. Energies, electricitat i electrònica 
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Proporciona el coneixement de les fonts d’energia i les relaciona amb els 
efectes de l’energia elèctrica i la seva capacitat de conversió. Els alumnes 
aprenen a identificar els elements fonamentals d’un circuit elèctric, així com el 
seu funcionament i el seu ús industrial i domèstic, amb l’ajut d’esquemes 
dissenyats prèviament. 
 
Bloc 6. Tecnologies de la informació i la comunicació 
Es pretén el coneixement dels elements fonamentals que constitueixen el 
maquinari d’un ordinador. S’han de destacar els continguts de tipus pràctic, tant 
en la connexió de dispositius electrònics com en la gestió de documents, la 
instal·lació, el manteniment i l’actualització d’aplicacions. S’ha d’incorporar l’ús 
d’eines informàtiques per elaborar la documentació tecnològica. Es pretén 
l’adquisició de destreses en l’ús d’eines i aplicacions bàsiques per cercar, 
baixar, intercanviar i publicar informació. 
 
Orientacions metodològiques 
 
Mètodes i propostes didàctiques 
 
En la matèria de tecnologia és particularment important tenir present que els 
alumnes estan immersos en un entorn altament tecnològic i pràctic. Per aquest 
motiu, es pretén que la metodologia clau sigui l’aprenentatge basat en 
problemes, de manera que l’aprenentatge s’orienti cap a la resolució de 
situacions i problemes de la vida diària que resultin propers a l’alumne. Així, el 
disseny d’aquestes activitats ha d’aconseguir l’aprenentatge dels objectius i 
l’assoliment de les competències clau mitjançant la resolució de problemes, la 
presa de decisions i l’adquisició d’habilitats de comunicació. Aquestes 
competències clau han de permetre als alumnes assolir el conjunt de 
coneixements, capacitats i aptituds necessaris per a la seva realització 
personal i la seva integració activa dins la societat. Amb aquesta finalitat, és 
fonamental que la metodologia establerta en la matèria de tecnologia 
contribueixi a l’assoliment de les competències clau que es detallen en l’apartat 
“Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències”. 
 
D’altra banda, actualment els alumnes es poden trobar en situacions en què els 
manca un coneixement previ; és a dir, és necessari que actuïn partint de 
l’obtenció de nova informació. D’aquesta manera, l’aprenentatge s’ha de 
produir gràcies a la capacitat de formar connexions entre fonts d’informació i a 
la creació de patrons d’informació útils; és el que es coneix com a 
connectivisme. Aquest enfocament metodològic es basa, doncs, en l’habilitat 
de fer distincions entre la informació important i la no important, i hauria de 
permetre que al final de l’etapa l’alumne sigui capaç de desenvolupar 
connexions amb les fonts d’informació i esdevenir així productor de 
coneixement. 
 
El procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha de basar en un aprenentatge 
cooperatiu, en què l’organització de les activitats dins l’aula esdevengui una 
experiència social i acadèmica d’aprenentatge en la qual els alumnes treballin 
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en equip per dur a terme les tasques de forma col·lectiva. En aquest cas, 
l’aprenentatge depèn, doncs, de l’intercanvi d’informació entre alumnes, els 
quals estan motivats per aconseguir el seu propi aprenentatge i augmentar així 
l’èxit de la resta de companys. L’ensenyament de la tecnologia seguint la 
metodologia cooperativa permet que l’alumne sigui l’encarregat de dissenyar la 
seva estructura d’interaccions i controli les diferents decisions que 
repercuteixen en el seu aprenentatge. Amb aquesta finalitat, les activitats han 
d’anar dirigides a aconseguir un aprenentatge basat en la investigació i el 
descobriment del coneixement per ells mateixos, que fomenti així la motivació i 
l’interès. 
 
D’altra banda, les activitats proposades han de tenir sempre present la 
diversitat dels alumnes a l’aula. És fonamental que el disseny d’aquestes 
activitats tengui en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, amb la finalitat 
d’afavorir la capacitat d’aprendre per si mateixos. En l’ensenyament de la 
matèria de tecnologia s’ha de fomentar, doncs, una feina activa en la qual els 
alumnes participen constantment en l’adquisició del seu coneixement. Això 
s’aconsegueix treballant de forma cooperativa en petits grups, en els quals tots 
són responsables en igual mesura i han de col·laborar activament amb la resta 
del grup. Es poden fer agrupaments flexibles i heterogenis en funció de la tasca 
i les característiques individuals dels alumnes. 
 
Per dur a terme aquesta metodologia és necessari, primer de tot, deixar clars 
els objectius que s’esperen assolir en cada activitat, la qual s’ha de plantejar 
sempre a través de qüestions que permetin establir un diàleg i una primera 
presa de contacte amb els coneixements dels alumnes. Cal que el professor 
faciliti tots els recursos necessaris per dur a terme o resoldre les activitats, i 
estableixi les pautes de la presentació (ja sigui de forma escrita o mitjançant la 
realització d’un projecte) i l’organització del temps de què es disposa. S’han 
d’afavorir les tasques que permetin l’ús significatiu de la lectura i l’escriptura i la 
utilització de les TIC, ja sigui mitjançant presentacions orals o debats. Tot 
plegat ha d’anar encaminat a fomentar al màxim l’autonomia de l’alumne i el 
desenvolupament d’habilitats de pensament crític i creatiu. Així, el professor ha 
d’esdevenir mediador i facilitador del procés d’aprenentatge, i proporcionar la 
retroacció necessària per mantenir l’entusiasme i la motivació dels alumnes. 
 
Recursos didàctics 
 
El consum de materials que es desprèn de les activitats constructives s’ha 
d’aprofitar com una eina educativa, i aquests han de ser tan variats com sigui 
possible: reutilitzats, reciclats, etc. D’aquesta manera, s’ha d’ensenyar als 
alumnes els beneficis d’optimitzar recursos i revaloritzar-ne alguns. 
 
A l’hora de seleccionar un recurs didàctic, convé fer-ho sempre a partir de les 
característiques del grup classe al qual va dirigit i en funció de l’estratègia o el 
mètode didàctic que segueixi el professor per dur a terme un determinat procés 
d’ensenyament-aprenentatge. A partir d’aquesta consideració, alguns exemples 
de recursos que es poden fer servir a la matèria de tecnologia són: 
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— Per a l’ensenyament col·lectiu (grup gran): canó per a projeccions, pissarres 
digitals i afins, retroprojector, projector de diapositives. 
— Per a l’ensenyament en grup petit: guions pautats per dur a terme 
dinàmiques de grup, mobiliari fàcilment redistribuïble. 
— Per a l’ensenyament individualitzat: programes informàtics, vídeos 
interactius, textos, material imprès adaptat. 
— Per la construcció de projectes (feina a l’aula taller): guions amb l’explicació 
del problema i les condicions inicials, materials per a la construcció com cartó o 
fusta, eines necessàries per dur a terme la construcció. 
 
Sigui com sigui, els recursos han de ser diversos, senzills i fàcilment 
entenedors per als alumnes i han de possibilitar que aquests esdevenguin els 
vertaders protagonistes del seu aprenentatge. En aquest sentit, són molt millors 
els recursos que afavoreixen la participació activa dels alumnes i els estimulen 
a emprar la imaginació. 
 
Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments 
 
La matèria de tecnologia comprèn diferents tipus d’activitats. Per tant, en 
l’organització dels alumnes és possible fer, a més del grup classe, dos tipus 
d’agrupaments: 
 
— Individual. Cada alumne està distribuït individualment a l’aula taller per 
treballar la part en què es desenvolupen els continguts. Per treballar les 
tecnologies de la informació i la comunicació cada alumne fa feina en un 
ordinador de forma individual per practicar les nocions apreses en cadascun 
dels blocs. Si pot ser, l’aula d’informàtica s’ha de distribuir en forma d’U, ja que 
possibilita al professor una visió conjunta de tots els alumnes i la feina que fan. 
— Grupal. A l’aula taller s’hi ha d’aplicar la metodologia de treball cooperatiu 
per dur a terme projectes, en què els alumnes estan distribuïts en petits grups 
heterogenis de diferents nivells curriculars i diferents tipus d’habilitats, i són els 
encarregats de dissenyar la seva pròpia planificació i seguiment de l’activitat. 
 
La distribució del temps ha d’anar en funció de la importància de les activitats 
proposades, de les necessitats del grup i de la resposta dels alumnes, sempre 
respectant els diferents ritmes d’aprenentatge. 
 
Tractament disciplinari 
 
El tractament disciplinari de la matèria de tecnologia pot presentar diferents 
enfocaments. 
 
El tractament interdisciplinari representa la interacció entre els continguts de 
dues o més matèries per aprofundir en un determinat coneixement. Per 
exemple, l’evolució de la tecnologia com a ciència va profundament lligada al 
moment històric i a la mateixa evolució de la ciència. Així, en aquest exemple 
es fa palesa la relació entre la matèria de tecnologia i les matèries d’història i 
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ciències de la naturalesa. D’altra banda, la representació d’objectes tecnològics 
suposa el punt d’unió entre la matèria de tecnologia i la d’educació plàstica. 
 
El tractament transdisciplinari de la tecnologia permet enfocar la matèria com 
una eina per donar resposta a la complexitat del món en què vivim. Aquesta 
concepció permet la integració de dues o més matèries, de manera que la 
divisió entre aquestes deixa d’existir. Es parteix d’una visió àmplia i global: 
diferents matèries permeten assolir un mateix contingut, sense ser 
considerades matèries independents. Per exemple, es poden emprar els 
coneixements tecnològics per fabricar un dispositiu que permeti fer operacions 
aritmètiques senzilles, que llavors pot ser emprat en la matèria de 
matemàtiques. 
 
Finalment, el tractament metadisciplinari suposa la màxima relació entre 
matèries, de manera que els continguts curriculars no són l’objecte d’estudi 
explícit, sinó la forma a través de la qual ens aproximam a la realitat. 
Representa un model globalitzador, en què el que justifica l’aprenentatge dels 
continguts no és el valor disciplinari, sinó la capacitat per valorar, comprendre i 
resoldre situacions de la realitat. En la matèria de tecnologia, els projectes duits 
a terme són un clar exemple de tractament metadisciplinari, ja que els 
continguts es desenvolupen i es treballen a partir del plantejament d’un 
problema. 
 
Avaluació 
 
L’avaluació és una activitat de la qual podem obtenir informació adequada 
sobre el funcionament d’un procés o una persona. Al llarg del curs, podem 
aplicar diferents tipus d’avaluació. 
 
L’avaluació inicial constitueix el punt de partida necessari per organitzar 
l’ensenyament. S’ha d’aplicar al començament, per poder conèixer els 
esquemes de coneixement i les habilitats que tenen els alumnes prèviament. 
 
L’avaluació contínua tracta de valorar el procés que l’alumne segueix en la 
seva aproximació als aprenentatges. Permet valorar la feina dels alumnes i el 
grau d’assoliment dels objectius prevists. També permet trobar dificultats i les 
causes que les provoquen, i estar a temps de modificar el pla dissenyat, si cal, 
per millorar el procés d’aprenentatge. 
 
L’avaluació sumatòria té lloc en finalitzar el procés d’aprenentatge i serveix per 
comprovar el grau de domini i assoliment de l’alumne. 
 
Si aplicam el treball cooperatiu a les aules, hem de fer una avaluació 
cooperativa, la qual es diu cooperativa perquè afecta un grup de persones. Hi 
participen tots els qui han estat en el procés d’aprenentatge, tant alumnes com 
professor. S’ha de validar el mètode cooperatiu seguit i s’han d’avaluar els 
resultats obtinguts. 
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Per avaluar el procés d’aprenentatge, és necessari evitar la presentació d’una 
única resposta “correcta” i ajudar els alumnes a formular-se preguntes, 
argumentar les respostes, explorar alternatives i prendre decisions efectives. 
Una eina interessant per avaluar el procés d’aprenentatge són les rúbriques, ja 
que permeten dissenyar una proposta de seguiment-avaluació de cada tasca, 
contingut o unitat, posant l’atenció tant en el procés com en el resultat. 
 
El paper dels docents 
 
El professor s’ha d’encarregar de desenvolupar la programació i del procés 
d’ensenyament de les matèries que tengui encomanades. També s’ha 
d’encarregar d’avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes i els mateixos 
processos d’ensenyament. Amb la seva experiència ha d’intentar millorar 
contínuament els processos d’ensenyament. 
 
El professor és també el responsable de dirigir i orientar l’aprenentatge dels 
alumnes i ajudar-los en el procés educatiu, sempre en col·laboració amb les 
famílies. 
 
El docent, a més, té un paper de guia en el desenvolupament d’aquests 
aprenentatges. Ha de facilitar l’adquisició de les destreses en la recerca 
d’informació i els procediments de recollida, selecció i anàlisi, així com 
potenciar l’esperit crític dels alumnes. 
 
Les programacions que s’elaborin necessiten adaptar-se a la realitat del 
moment actual i a les necessitats reals dels alumnes en relació amb els 
objectius i els continguts. Les programacions d’aula han de procurar que, 
sempre que sigui possible, l’atenció s’adapti a les necessitats de cada un dels 
alumnes. 
 
El docent ha de procurar als alumnes la capacitat de poder seguir 
desenvolupant els coneixements i les aptituds amb les TIC de forma correcta i 
segura. 
 
Participació de les famílies 
 
Les TIC avui en dia estan presents en tots els aspectes de la vida quotidiana. 
Per aquest motiu, és especialment important la implicació de les famílies en el 
desenvolupament d’aquestes competències. S’hauria de promoure la seva 
implicació i se’ls hauria de facilitar el coneixement dels aprenentatges duits a 
terme al centre. 
 
La correcta coordinació entre la família i el centre hauria de facilitar que els 
aprenentatges adquirits a l’escola es reforçassin de manera natural en l’entorn 
familiar i la vida quotidiana. 
 
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències 
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La contribució a la competència en comunicació lingüística es duu a terme a 
través de l’adquisició de vocabulari específic, que ha de ser emprat en els 
processos de recerca, anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació. La 
lectura, la interpretació i la redacció dels documents propis del projecte 
tecnològic desenvolupen la capacitat d’utilitzar diferents tipus de textos i 
estructures formals. La feina col·lectiva, tan característica de l’activitat 
tecnològica, proporciona l’ocasió per desenvolupar les destreses d’escoltar, 
exposar i dialogar. Durant les fases del mètode de projectes, la competència 
lingüística és necessària per expressar idees generades i després, en haver-se 
format un judici crític, adoptar decisions, amb el llenguatge com a estructurador 
del pensament. L’habilitat d’expressar arguments facilita l’acceptació de 
crítiques i incrementa la capacitat efectiva de resoldre conflictes. 
 
La contribució a la competència matemàtica i competències bàsiques en 
ciència i tecnologia es duu a terme a través d’operacions presents 
especialment en la matèria de tecnologia, com la mesura de magnituds 
bàsiques, l’ús d’escales i la lectura i interpretació de gràfics. La tecnologia és el 
context pràctic en què es desenvolupa l’habilitat de fer servir i relacionar 
nombres i símbols i de conèixer aspectes quantitatius i espacials de la realitat. 
La resolució de problemes tecnològics implica aplicar estratègies de resolució, 
seleccionar tècniques de càlcul i també representar i interpretar la realitat a 
partir de la informació disponible. La matèria de tecnologia contribueix, amb el 
seu caràcter de ciència aplicada, a l’entrenament de processos de pensament 
d’inducció i de deducció. 
 
La matèria de tecnologia contribueix a la competència digital mitjançant 
diversos blocs específics de continguts. Es desenvolupen les habilitats per 
localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar i presentar informació emprant 
les tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús de l’ordinador pren 
protagonisme en aquesta matèria com a eina per simular processos 
tecnològics i, a més, contribueix a adquirir destreses en llenguatges específics 
com l’icònic o el gràfic. 
 
La matèria de tecnologia contribueix a la competència d’aprendre a aprendre 
perquè permet prendre consciència de les pròpies capacitats, tant manuals 
com intel·lectuals, que cada alumne coneix i desconeix. En l’execució de 
projectes es coneixen les potencialitats i les mancances pròpies, s’aborden 
estratègies en la planificació d’una tasca com l’observació, l’organització 
d’activitats i temps i es fa un registre sistemàtic de fets i relacions. Es fomenten 
la curiositat i la motivació per aprendre: sorgeixen preguntes i s’han de valorar 
diverses respostes tecnològiques davant una mateixa situació o problema. Amb 
això es contribueix a crear una sensació d’eficàcia personal i confiança en un 
mateix que integra la capacitat de continuar instruint-se d’acord amb els 
objectius i les necessitats individuals. 
 
La contribució a adquirir les competències socials i cíviques consisteix a 
desenvolupar habilitats per a les relacions humanes, ja que al voltant del 
procés de resolució de problemes tecnològics la matèria proporciona ocasions 
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per discutir idees i raonaments, abordar dificultats i gestionar conflictes 
practicant el diàleg i la negociació, adoptant actituds de respecte, acceptant 
crítiques i tolerant els altres. D’altra banda, ajuda a entendre els aspectes 
socials del fenomen tecnològic i, per tant, contribueix a conèixer l’organització i 
el funcionament de les societats. 
 
La contribució d’aquesta matèria al sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor se 
centra a treballar les capacitats per emprendre les accions necessàries per 
proposar-se objectius, analitzar possibilitats i limitacions, calcular riscs, 
planificar, i dur les idees a la pràctica i transformar-les en activitat per després 
avaluar-ho i extreure’n alternatives de millora. Totes aquestes fases 
protagonitzen el procés de resolució de problemes tecnològics mitjançant 
l’aprenentatge basat en problemes. A més, aquesta matèria contribueix a una 
actitud positiva envers el canvi i la innovació i fomenta altres actituds personals 
de creativitat i perseverança. 
 
Objectius específics 
 
La matèria de tecnologia a l’educació secundària obligatòria té els objectius 
següents: 
 
1. Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics treballant de 
forma ordenada i metòdica per estudiar el problema; recopilar i seleccionar 
informació procedent de diferents fonts; elaborar la documentació pertinent; 
concebre, dissenyar, planificar i construir objectes o sistemes que resolguin el 
problema estudiat, i avaluar-ne la idoneïtat des de diferents punts de vista. 
2. Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per analitzar, 
dissenyar, elaborar i manipular materials, objectes i sistemes tecnològics de 
forma segura. 
3. Analitzar objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre’n el 
funcionament; conèixer-ne els elements i les funcions que duen a terme; 
aprendre la millor manera d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions 
fonamentals que han intervingut en el seu disseny i construcció, i valorar les 
repercussions que ha generat la seva existència. 
4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne la 
viabilitat i l’abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la 
simbologia i el vocabulari adequats. 
5. Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics, 
desenvolupant interès i curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i 
valorar críticament la investigació i el desenvolupament tecnològics i la 
influència que tenen en la societat, el medi ambient, la salut i el benestar 
personal i col·lectiu. 
6. Comprendre les funcions dels components físics d’un ordinador, conèixer-ne 
el funcionament i les formes de connexió i emprar amb facilitat aplicacions 
informàtiques que permetin cercar, emmagatzemar, organitzar, manipular, 
recuperar i presentar informació, usant de forma habitual les xarxes de 
comunicació. 
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7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de noves tecnologies, 
incorporar-les a la tasca quotidiana i desenvolupar una opinió crítica sobre la 
influència que exerceixen sobre la societat i el medi ambient. 
8. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en la feina en equip, en la 
recerca de solucions, en la presa de decisions i en l’execució de les tasques 
encomanades amb actitud de respecte, cooperació, tolerància, igualtat i 
solidaritat. 
9. Ser receptiu a les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com 
a les solucions més adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper. 
 
Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables 
 
BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS 
Continguts 
Fases del projecte tecnològic i mètode de resolució de problemes. Documents 
tècnics necessaris per elaborar un projecte. 
Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l’ús de 
tècniques i materials apropiats. 
Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics. 
Eines a l’aula taller. 
Distribució de tasques i responsabilitats per treballar en equip. 
Normes de seguretat a l’aula taller. 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
1. Identificar i descriure les etapes necessàries per crear un producte tecnològic 
des de l’origen fins a la comercialització, investigar la seva influència en la societat 
i proposar millores tant des del punt de vista de la utilitat com del possible impacte 
social. 
1.1. Dissenya un prototip que dóna solució a un problema tècnic mitjançant el 
procés de resolució de problemes tecnològics. 
2. Fer les operacions tècniques previstes en un pla de feina emprant els recursos 
materials i organitzatius amb criteris d’economia, seguretat i respecte al medi 
ambient i valorant les condicions de l’entorn de feina. 
2.1. Elabora la documentació necessària per planificar i construir el prototip. 
3. Explicar mitjançant documentació tècnica les diferents fases d’un producte des 
del disseny fins a la comercialització. 
3.1. Produeix els documents necessaris relacionats amb un prototip emprant quan 
sigui necessari programari específic de suport. 
BLOC 2. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNIQUES 
Continguts 
Instruments de dibuix (de traçat i auxiliars). Suports, formats i normalització. 
Sistemes senzills de representació (vistes i perspectives). Proporcionalitat entre 
dibuix i realitat. Escales i acotació. 
Esbossos i croquis. 
Metrologia. 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
1. Representar objectes mitjançant vistes i perspectives aplicant criteris de 
normalització i escales. Adquirir habilitat i destresa en l’ús dels instruments de 
dibuix. 
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1.1. Representa objectes i sistemes tècnics mitjançant vistes i perspectives i 
mitjançant croquis i emprant criteris normalitzats d’acotació i escala. 
2. Interpretar croquis i esbossos com elements d’informació de productes 
tecnològics. 
2.1. Interpreta croquis i esbossos com elements d’informació de productes 
tecnològics. 
BLOC 3. MATERIALS D’ÚS TÈCNIC 
Continguts 
Obtenció, propietats i característiques generals dels materials d’ús habitual: fusta, 
metall, plàstic i materials de construcció. 
Aplicacions més comunes. Tècniques bàsiques i industrials per treballar amb 
diferents materials. 
Ús segur d’eines. Elaboració d’objectes senzills emprant diferents materials. 
Repercussions mediambientals. 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
1. Analitzar les propietats dels materials utilitzats en la construcció d’objectes 
tecnològics reconeixent-ne l’estructura interna i relacionant-la amb les propietats 
que presenten i les modificacions que es puguin produir. 
1.1. Descriu les característiques pròpies dels materials d’ús tècnic i en compara les 
propietats. 
1.2. Explica com es poden identificar les propietats mecàniques dels materials d’ús 
tècnic. 
2. Manipular i mecanitzar materials convencionals associant la documentació 
tècnica al procés de producció d’un objecte, respectant-ne les característiques i 
emprant tècniques i eines adequades amb especial atenció a les normes de 
seguretat i salut. 
2.1. Identifica i manipula les eines del taller en operacions bàsiques de conformació 
dels materials d’ús tècnic. 
2.2. Elabora un pla de feina al taller amb especial atenció a les normes de 
seguretat i salut. 
BLOC 4. ESTRUCTURES I MECANISMES: MÀQUINES I SISTEMES 
Continguts 
Tipus d’estructures resistents: massives, d’armadura (entramades, triangulades, 
penjades) i laminars. Triangulació. 
Esforços bàsics i resistents. Aplicacions. 
Màquines simples: roda, politja, palanca, pla inclinat i caragol. 
Descripció, funcionament i aplicacions de mecanismes de transmissió i 
transformació de moviment. 
Normes de seguretat en la feina amb màquines. 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
1. Analitzar i descriure els esforços a què estan sotmeses les estructures 
experimentant en prototips. 
1.1. Descriu, basant-se en informació escrita, audiovisual o digital, les 
característiques pròpies que configuren les tipologies d’estructura. 
1.2. Identifica els esforços característics i la transmissió dels mateixos en els 
elements que configuren l’estructura. 
2. Observar i emprar operadors mecànics responsables de transformar i transmetre 
moviments, en màquines i sistemes, integrats a una estructura. 
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2.1. Descriu mitjançant informació escrita i gràfica com transforma el moviment o el 
transmeten els diferents mecanismes. 
2.2. Calcula la relació de transmissió de diferents elements mecànics com les 
politges i els engranatges. 
2.3. Explica la funció dels elements que configuren una màquina o sistema des del 
punt de vista estructural i mecànic. 
2.4. Simula mitjançant programari específic i mitjançant simbologia normalitzada 
circuits mecànics. 
BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 
Continguts 
Energia elèctrica: generació, transport i distribució. Descripció i tipus de centrals. 
Anàlisi de les repercussions mediambientals. 
Circuit elèctric: magnituds elèctriques, simbologia i tipus de circuits (en sèrie, en 
paral·lel i mixt). Llei d’Ohm. 
Descripció de components i muntatge de circuits elèctrics senzills. Aplicacions del 
polímetre. 
Introducció a l’electrònica bàsica: components i muntatges bàsics. 
Valoració de les aplicacions de l’electricitat i l’electrònica a la vida quotidiana. 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
1. Relacionar els efectes de l’energia elèctrica i la seva capacitat de conversió en 
altres manifestacions energètiques. 
1.1. Explica els principals efectes del corrent elèctric i la seva conversió. 
2. Experimentar amb instruments de mesura i obtenir les magnituds elèctriques 
bàsiques. 
2.1. Utilitza les magnituds elèctriques bàsiques. 
2.2. Manipula els instruments de mesura per conèixer les magnituds elèctriques de 
circuits bàsics. 
3. Dissenyar i simular circuits amb simbologia adequada i muntar circuits amb 
operadors elementals. 
3.1. Dissenya, fent servir programari específic i simbologia adequada, circuits 
elèctrics bàsics i experimenta amb els elements que els configuren. 
3.2. Dissenya i munta circuits elèctrics bàsics emprant bombetes, brunzidors, 
díodes LED, motors, bateries i connectors. 
BLOC 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
Continguts 
Elements, funcionament, ús, connexions, emmagatzematge i organització d’un 
ordinador. Sistema operatiu. Recuperació de la informació en suports físics, locals i 
extraïbles. 
Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari lliure OpenOffice.org 
(processador de text, presentacions, full de càlcul, base de dades, disseny gràfic). 
Eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i difondre informació. 
Introducció al llenguatge HTML. Elaboració de pàgines web. 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 
1. Distingir les parts operatives d’un equip informàtic i emprar correctament el 
programari OpenOffice.org. 
1.1. Identifica les parts d’un ordinador i és capaç de substituir i muntar peces clau. 
1.2. Instal·la i empra programari bàsic. 
1.3. Fa servir adequadament equips informàtics i dispositius electrònics. 
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2. Utilitzar de forma segura sistemes d’intercanvi d’informació. 
2.1. Gestiona espais web, plataformes i altres sistemes d’intercanvi d’informació. 
2.2. Coneix les mesures de seguretat aplicables a cada situació de risc. 
3. Usar un equip informàtic per elaborar i comunicar projectes tècnics. 
3.1. Elabora projectes tècnics amb equips informàtics i és capaç de presentar-los i 
difondre’ls. 
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ANNEX 3: Formació del professorat 
 
Una metodologia innovadora com és a dia d’avui la d’AbP te la necessitat de 

comptar amb el suport de docent implicats que n’hi sàpiguen extreure tot el seu 

potencial. Una nova metodologia, adaptada a un nou model d’escola feta a 

mida per tal de satisfer les demandes d’una societat canviat ha de menester 

necessàriament l’adequada formació dels docents. El docent ha de passar a 

ser un pilar fonamental de l’alumnat acompanyant-lo i guiant-lo en el seu 

procés d’aprenentatge. El docents han de ser capaços de tenir un domini 

suficient dels recursos per donar sortida a les inquietuds dels alumnes i fins i tot 

per treballar i estar en contacte amb l’alumnat més enllà de l’aula. S’ha de tenir 

una formació metodològica basada en prioritzar l’aprenentatge en les 

competències bàsiques i procurar plantejar qüestions que indueixin a la 

reflexió, a la presa de decisions i a incentivar l’esperit crític. S’ha d’estar 

conscienciat en basar l’organització horària centrada en l’aprenentatge útil de 

les competències bàsiques i no tan centrada en el marc curricular. Per últim 

però no manco important els docents han de ser capaços d’avaluar el procés 

d’aprenentatge adquirit durant l’elaboració dels projectes. 

 

Per tal de facilitar l’aprenentatge de totes aquestes habilitats docents existeixen 

diverses opcions formatives. Actualment hi ha diferents institucions a l'illa de 

Mallorca que ofereixen cursos per tal de donar a conèixer experiències 

innovadores i multidisciplinaris mitjançant metodologies basades en projectes 

de treball. Mitjançant l’elaboració d’aquests cursos es cerca millorar 

l’aprenentatge dels alumnes en termes de desenvolupament de totes les 

competències. Les competències bàsiques que es miren d’incentivar són 

especialment, les fonamentals per aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a 

conviure i aprendre a aprendre.  

El Centre de Professorat de Palma (CEP PALMA) juntament amb l'Institut de 

Ciències de l'Educació tenen com a objectius: 
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• La formació pedagògica i la docència especialitzada en matèria 

educativa per al professorat. 

• La promoció i el desenvolupament d'investigacions i la seva difusió. 

• L'assessorament, la informació i l'assistència tècnica al professorat 

 

Per altre part alguns sindicats com ara l’STEI, UGT ,AMPE i FSIE organitzen 

dins la seva programació de l'oferta formativa del professorat cursos de 

metodologies d'aprenentatge: Metodologies innovadores d’aprenentatge que 

facilitin la feina per competències, com la feina per projectes, l’aprenentatge 

cooperatiu, l’aprenentatge experiencial, l’aprenentatge basat en problemes o 

l’aprenentatge amb sentit o útil. 

 

L'Escola Balear d'Administració Pública del Govern de les Illes Balears també 

ofereix un pla de formació per al Personal Docent. Les persones destinatàries 

de les activitats formatives del Pla de formació són el personal empleat públic 

dels cossos docents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears. 
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ANNEX 4 
BLOC 3. MATERIALS D’ÚS TÈCNIC 

QÜESTIONS 

• Què és la fibra de carboni? Quina fusta s’empra per a la 

construcció d’un longboard? Quines característiques té aquest 

tipus de material? 

•  Quines propietats diferencien el vidre del ferro? 

• Perquè s’utilitza morter envers de fang per a construir 

gratacels? 

CONTINGUTS 

• Obtenció, propietats i característiques generals dels materials 

d’ús habitual. 

• Aplicacions més comunes. Tècniques bàsiques i industrials 

per treballar amb diferents materials. 

• Ús segur d’eines. Elaboració d’objectes senzills emprant 

diferents materials. 

• Repercussions mediambientals. 

COMPETÈNCIES 

QUE ES 

DESENVOLUPEN 

• Autonomia i iniciativa personal: capacitat d’abordar els 

problemes tecnològics per enfrontar-s'hi de manera autònoma 

i creativa. 

• Coneixement i interacció amb el medi físic: percebre, entendre 

i analitzar els diferents materials d’ús tècnic, les seves 

característiques i aplicacions. 

• Aprendre a aprendre: assimilar, diferenciar, caracteritzar i 

definir els diferents tipus de materials, com s’obtenen i en 

quines aplicacions s’utilitzen. 

• Social i ciutadana: comprendre l’impacte que te sobre la 

societat la fabricació dels materials i quin ús se’n fa. 

 
 

BLOC 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

QÜESTIONS 

• Què és unordenador? Què és un microcontrolador? Què és 

Arduino? 

• Què és i per a què serveix la programació? 

• Què significa Oppen Source? Què és programari lliure? 

CONTINGUTS 

• Elements, funcionament, ús, connexions, emmagatzematge i 

organització d’un ordinador. Sistema operatiu. Recuperació de 

la informació en suports físics, locals i extraïbles. 

• Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari 
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lliure. 

COMPETÈNCIES 
QUE ES 

DESENVOLUPEN 

• Autonomia i iniciativa personal: per tal de posar en pràctica 

processos informàtics complexes, inciar-se en el món de la 

programació i en el maneig de programari lliure. 

• Aprendre a aprendre: discernir els avantatges i inconvenients 

de fer ús de programari lliure així com aprendre a obtenir i 

seleccionar adequadament informació a través de la xarxa. 

• Tractament de la informació i competència digital: 

desenvolupar la confiança en l’ús i maneig d’ordenadors i 

programes informàtics. Aprendre les bases de la programació. 

• Social i ciutadana: analitzar els avantatges i inconvenients de 

l’ús dels ordenadors a la societat. 

 
  BLOC 4. ESTRUCTURES I MECANISMES: MÀQUINES I SISTEMES 

QÜESTIONS 

• Perquè la Torre Eiffel esta feta a base de triangles d’acer? 

• Quina creis que és el tipus d’estructura més resistent? 

• Com es du a terme la transmissió del moviment en una 

bicicleta?  

• Heu analitzat la transformació de moviment (rotatiu-lineal) que 

esdevé en un caragol de banc? Com es du a terme aquesta 

transformació?  

CONTINGUTS 

• Tipus d’estructures resistents: massives, d’armadura 

(entramades, triangulades, penjades) i laminars. Triangulació. 

• Descripció, funcionament i aplicacions de mecanismes de 

transmissió i transformació de moviment. 

• Normes de seguretat en la feina amb màquines. 

COMPETÈNCIES 
QUE ES 

DESENVOLUPEN 

• Autonomia i iniciativa personal: defensar-se i debatir sobre els 

diferents tipus d’estructures i la seva resistència. Fer valer la 

seva opinió personal i saber respectar l’opinió dels companys. 

• Coneixement i interacció amb el medi físic: coneixement i 

comprensió dels diferents tipus d’estructures, així dels trets 

que les caracteritzen. A més tenir la capacitat d’identificar 

sistemes de transformació de moviment utilitzats a diari. 

• Aprendre a aprendre: saber traslladar conceptes analitzats, 

apresos i assimilats durant les classes i plasmar-los 

adecuadament a l’anàlisis d’estructures i de transmissió de 

moviment. 
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• Matemàtica: aplicar correctament el concepte de triangulació, 

de càlcul d’estructures i de relacions de transformació i 

transmissió de moviment. 

• Social i ciutadana: ser conscient dels perills que implica el 

treball amb màquines i quins procediment s’han de dur a 

terme per evitar accidents. 

 


