


CONTINGUTS

• Reconeixement d’alguns trets tecnològics al llarg
de la història.

• Descripció dels passos del procés tecnològic.

• Coneixement del llenguatge tecnològic i de la
seva importància.

• Recerca en enciclopèdies, diccionaris digitals,
llocs web, llibres, diaris i revistes de divulgació.

• Reconeixement de la importància del disseny
en tot procés tecnològic.

• Resolució de preguntes a partir de la lectura
d’un text.

• Evolució d’alguns instruments al llarg de la his-
tòria.

• Costum de treballar ordenadament i amb una se-
qüència lògica.

• Tendència a realitzar amb polidesa i rigor qual-
sevol activitat tecnològica.

• Ús correcte i sistemàtic del lèxic tecnològic ad-
quirit.

• Respecte envers la feina i les opinions dels altres.

• Els petits i grans invents de la humanitat.

• Disseny i construcció d’un logotip.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer alguns trets tecnològics i l’evolució
d’alguns instruments al llarg de la història.

• Descriure els passos necessaris per a dur a ter-
me un procés tecnològic.

• Conèixer el significat del llenguatge tecnològic i la
seva importància, i el seu ús correcte i sistemàtic.

• Reconèixer la importància del disseny en tot
procés tecnològic.

• Adquirir la tendència a realitzar amb polidesa i ri-
gor qualsevol activitat tecnològica.

• Aprendre a respectar la feina i les opinions dels
altres.

• Conèixer els petits i grans invents de la huma-
nitat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap descriure els passos necessaris per a dur a
terme un procés tecnològic.

• Coneix el significat del llenguatge tecnològic i la
seva importància, i el seu ús correcte i sistemàtic.

• Reconeix la importància del disseny en tot pro-
cés tecnològic.

• Comença a realitzar amb polidesa i rigor qual-
sevol activitat tecnològica.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar, etc.). 

• Contacte amb varietat de textos que s’usen
(també audiovisuals).

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions indi-
viduals i socials.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Aplicació en diferents situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques) del procés i de les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

guia didàctica 1

La tecnologia i el procés tecnològic
Programació



COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de tirar endavant les accions neces-
sàries per a desenvolupar les opcions i els plans
personals en el marc de projectes individuals o
col·lectius.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposar-se objectius i planificar i dur a terme pro-
jectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements so-
bre els fets i els processos.

• Predicció de conseqüències.

• Direcció reflexiva de les accions per a la millora
i preservació de les condicions de vida pròpia, les
de les altres persones i les de la resta dels és-
sers vius.

• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prè-
viament compreses, com per exemple: identi-
ficar i plantejar problemes rellevants; realitzar
observacions directes i indirectes; plantejar i
contrastar solucions, temptatives o hipòtesis;
identificar el coneixement disponible i comunicar
conclusions.

• Domini de destreses associades a la planificació
i el maneig de solucions tècniques seguint cri-
teris d’economia, eficàcia i sostenibilitat, per a sa-
tisfer les necessitats de la vida quotidiana i del
món laboral.
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CONTINGUTS

• Definició de dibuix tècnic i dels estris de dibuix.

• Realització i distinció de croquis i plànols d’un ob-
jecte.

• Identificació de diversos sistemes de represen-
tació d’objectes.

• Dibuix de la planta, l’alçat i el perfil d’un objecte.

• Obtenció i col·locació correcta de les vistes d’un
objecte.

• Coneixement dels símbols convencionals d’ins-
truments i elements auxiliars.

• Identificació de perspectives: isomètrica, cavallera
i cònica.

• Utilització de les projeccions.

• Coneixement de la correspondència entre les
mesures.

• Reconeixement de les escales i les seves clas-
ses: natural, de reducció i d’ampliació.

• Identificació de talls, seccions i trencaments.

• Utilització correcte del lèxic i de les eines per a
la seva funció específica.

• Muntatge d’un retallable.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Aprendre la definició de dibuix tècnic i conèixer
els estris necessaris per a realitzar-lo.

• Distingir un croquis d’un plànol i saber-los fer. 

• Identificar i dibuixar diverses perspectives: iso-
mètrica, cavallera i cònica.

• Dibuixar i col·locar correctament les vistes d’un
objecte: la planta, l’alçat i el perfil.

• Aprendre la correspondència entre les mesures
de les diferents vistes.

• Reconèixer les escales de representació (natural,
de reducció i d’ampliació), i utilitzar-les correcta-
ment a l’hora de fer un dibuix.

• Identificar i dibuixar els talls, les seccions i els
trencaments d’un objecte.

• Conèixer els símbols convencionals d’instru-
ments i elements auxiliars.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Distingeix un croquis d’un plànol i els sap fer cor-
rectament.

• Identifica i dibuixa diverses perspectives: iso-
mètrica, cavallera i cònica.

• Dibuixa i col·loca correctament les vistes d’un ob-
jecte: la planta, l’alçat i el perfil.

• Coneix la correspondència entre les mesures
de les diferents vistes.

• Reconeix les escales de representació: natural,
de reducció i d’ampliació, i sap utilitzar-les correc-
tament a l’hora de fer un dibuix.

• Identifica i dibuixa els talls, les seccions i els tren-
caments d’un objecte.

• Coneix els símbols convencionals d’instruments
i elements auxiliars.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 

I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees. 

• Coneixement i reflexió sobre el funcionament del
llenguatge i dels recursos comunicatius especí-
fics de cada àrea curricular.

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i de la represen-
tació que faciliten la realització de les creacions
individuals i socials.

• Desig i voluntat de conrear la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL 

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de decodificació i transferència.
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COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 

• Símbols i formes d’expressió i de raonament
matemàtic.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

• Elaboració de la informació a través d’eines ma-
temàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 

• Aplicació d’algunes nocions, de conceptes cien-
tífics i tècnics, i de teories científiques bàsiques
prèviament compreses (identificar i plantejar pro-
blemes rellevants; realitzar observacions directes
i indirectes; etc.).

• Destreses associades a fer la planificació i al
maneig de solucions tècniques seguint criteris
d’economia.

• Utilització de valors i criteris ètics associats a la
ciència i al desenvolupament tecnològic.
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CONTINGUTS

• Reconeixement i diferenciació dels diferents ins-
truments de mesura: regle graduat, metre, cin-
ta mètrica, transportador simple, transportador
universal, goniòmetre.

• Definició de mesura, mesurament i metrologia.

• Identificació de diversos sistemes d’acotació.

• Comprensió de l’acotació i les seves normes.

• Acotació de peces senzilles.

• Coneixement dels elements emprats en l’aco-
tació: línies de cota i auxiliars, fletxes i xifres.

• Coneixement dels símbols emprats en l’acotació:
diàmetre, radi, quadrat, creu de Sant Andreu i es-
fera.

• Coneixement dels CAD i els programes de dibuix
per ordinador. 

• Utilització de l’AutoCAD.

• Coneixement de les ordres bàsiques dels pro-
grames de tipus CAD.

• Utilització correcta i sistemàtica del lèxic tecno-
lògic adquirit.

• Valoració crítica dels resultats obtinguts en les di-
ferents activitats.

• Utilització de les eines i dels instruments per a
la seva funció específica.

• Sistematització a l’hora d’ordenar la informació re-
buda.

• Utilització de la simbologia internacional refe-
rent a elements, operacions, magnituds i unitats.

• Coneixement de pel·lícules fetes amb ordinador.

• Exercici de dibuix amb el programa AutoCAD.

• Construcció d’un goniòmetre.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer i diferenciar l’ús de diversos instru-
ments de mesura: regle graduat, metre, cinta
mètrica, transportador simple, transportador uni-
versal, goniòmetre.

• Identificar diversos sistemes d’acotació i les nor-
mes d’acotació.

• Reconèixer els elements emprats en l’acotació:
línies de cota i auxiliars, fletxes i xifres.

• Reconèixer els símbols emprats en l’acotació:
diàmetre, radi, quadrat, creu de Sant Andreu i es-
fera.

• Acotar peces senzilles.

• Utilitzar la simbologia internacional referent a
elements, operacions, magnituds i unitats.

• Conèixer l’existència de programes de dibuix
per ordinador.

• Conèixer les ordres bàsiques dels programes
de tipus CAD.

• Utilitzar l’AutoCAD.

• Construir un goniòmetre.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix i diferencia l’ús de diversos instru-
ments de mesura: regle graduat, metre, cinta
mètrica, transportador simple, transportador uni-
versal, goniòmetre.

• Identifica diversos sistemes d’acotació i les nor-
mes d’acotació.

• Reconeix les línies de cota i auxiliars, fletxes i xi-
fres i els símbols emprats en l’acotació (diàme-
tre, radi, quadrat, creu de Sant Andreu i esfera).

• Acota peces senzilles.

• Coneix les ordres bàsiques dels programes de ti-
pus CAD.

• Sap utilitzar l’AutoCAD.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees.

• Coneixement i reflexió sobre el funcionament del
llenguatge i dels recursos comunicatius especí-
fics de cada àrea curricular.

• Contacte amb textos de tipologies diverses (tam-
bé audiovisuals).

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i de la represen-
tació que faciliten la realització de les creacions
individuals i socials.

• Desig i voluntat de conrear la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.
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• Habilitat per a apreciar l’art i altres manifestacions
culturals i gaudir-ne.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Símbols i formes d’expressió i de raonament
matemàtic.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-

cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

• Elaboració de la informació a través d’eines ma-
temàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics i de teories científiques bàsiques prè-
viament compreses (identificar i plantejar proble-
mes rellevants, realitzar observacions directes i
indirectes, etc.).

• Domini de destreses associades a la planificació
i al maneig de solucions tècniques seguint criteris
d’economia.

• Utilització de valors i criteris ètics associats a la
ciència i al desenvolupament tecnològic.
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CONTINGUTS

• Identificació de les classes més importants de
fusta.

• Coneixement de l’ús dels diferents tipus de fusta.

• Identificació dels materials més utilitzats actual-
ment.

• Descripció dels components d’un objecte se-
gons els seus materials.

• Observació analítica d’objectes i materials.

• Coneixement de la fusta: fusta natural, fustes du-
res i toves i fusta transformada.

• Coneixement de les propietats físiques dels ma-
terials (densitat, fusibilitat, dilatació, conductivi-
tat tèrmica i elèctrica), i de les seves propietats
mecàniques (elasticitat, plasticitat, duresa, te-
nacitat, fragilitat i fatiga).

• Coneixement dels materials metàl·lics (aliatges,
metalls fèrrics i no fèrrics), dels materials no me-
tàl·lics (materials plàstics i ceràmics), dels ma-
terials plàstics (termostables i termoplàstics),
dels materials ceràmics (porcellana i vidre) i dels
materials conductors, aïllants i semiconductors.

• Coneixement de l’alt forn.

• Identificació dels residus industrials.

• Col·laboració en la millora de les condicions de
treball i en el compliment de les normes de se-
guretat.

• Preocupació perquè el treball individual no sigui
un risc per als companys.

• Conscienciació de la necessitat de tractar els re-
sidus generats en els processos tecnològics.

• Interès per l’ús racional dels recursos naturals.

• Coneixement de la nanotecnologia.

• Construcció d’un raspador. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Identificar les classes més importants de fusta
i distingir la fusta natural, les fustes dures i toves,
la fusta transformada i els seus usos.

• Identificar els materials més utilitzats actual-
ment.

• Descriure els components d’un objecte segons
els seus materials.

• Conèixer les propietats físiques dels materials:
densitat, fusibilitat, dilatació, conductivitat tèrmica
i elèctrica.

• Conèixer les propietats mecàniques dels mate-
rials: elasticitat, plasticitat, duresa, tenacitat, fra-
gilitat i fatiga.

• Identificar els materials metàl·lics (aliatges, me-
talls fèrrics i no fèrrics), els materials no metàl·lics
(materials plàstics i ceràmics), els materials plàs-
tics (termostables i termoplàstics), els materials
ceràmics (porcellana i vidre), i els materials con-
ductors, aïllants i semiconductors.

• Conèixer l’alt forn.

• Conscienciar-se dels problemes que poden ge-
nerar els residus industrials.

• Identificar els riscos en el treball i reconèixer la
necessitat de complir unes normes de seguretat.

• Prendre consciència de la necessitat de tractar els
residus generats en els processos tecnològics.

• Despertar l’interès per l’ús racional dels recursos
naturals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Identifica les classes més importants de fusta i
distingeix la fusta natural, les fustes dures i to-
ves, la fusta transformada i els seus usos.

• Coneix les propietats físiques dels materials (den-
sitat, fusibilitat, dilatació, conductivitat tèrmica i
elèctrica), i les seves propietats mecàniques (elas-
ticitat, plasticitat, duresa, tenacitat, fragilitat i fatiga).

• Identifica els materials metàl·lics (aliatges, metalls
fèrrics i no fèrrics), els materials no metàl·lics
(materials plàstics i ceràmics), els materials plàs-
tics (termostables i termoplàstics), els materials
ceràmics (porcellana i vidre) i els materials con-
ductors, aïllants i semiconductors.

• Coneix l’alt forn.

• És conscient dels problemes que poden generar
els residus industrials.

• Mostra interès per l’ús racional dels recursos na-
turals.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
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• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Ampliació del coneixement sobre aspectes quan-
titatius i espacials de la realitat.

• Seguiment de determinats processos de pen-
sament (com la inducció i la deducció, entre
d’altres).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un con-
junt de valors i actituds personals interrelacio-
nades.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i planificació i realització
de projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Ús responsable dels recursos naturals, hàbit de
tenir cura del medi ambient, pràctica d’un con-
sum racional i responsable i protecció de la sa-
lut individual i col·lectiva.

• Esperit crític en l’observació de la realitat i en
l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris.

• Hàbits de consum responsable en la vida quoti-
diana.
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CONTINGUTS

• Descripció i utilització de les eines fonamentals
en el treball de la fusta.

• Observació de les normes d’ús i de conservació
de les eines.

• Utilització, amb seguretat, de les eines.

• Tria de les eines i dels instruments més adients
per a l’operació que s’ha de realitzar.

• Descripció de les operacions que cal fer en cada
etapa del procés tecnològic.

• Identificació de les eines bàsiques utilitzades per
a traçar.

• Utilització d’eines i de materials apropiats per a
treballar la fusta i obtenir-ne l’acabat correcte.

• Coneixement de les normes d’ús, de conserva-
ció i seguretat referents a les eines, les pintures,
les coles i els vernissos.

• Identificació d’instruments de suport i de fixació:
el banc de treball, el cargol de banc, el serjant, el
capçalet i el serrabiaixos.

• Identificació d’eines de tall, de perforació, de
percussió, de fricció, de subjecció, per a cargolar
i per a descargolar.

• Coneixement de la soldadura i els diferents tipus.

• Sistematització en ordenar la informació rebuda.

• Hàbit de recerca de la informació adient prèvia a
la resolució d’un problema.

• Valoració de l’ús correcte i sistemàtic del lèxic
tecnològic adquirit.

• Reconeixement del valor de les professions ma-
nuals.

• Coneixement de les eines del futur.

• Construcció d’un raspador.

• Construcció d’un marc per a un quadre o una fo-
tografia.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Descriure i utilitzar les eines i els materials apro-
piats per a treballar la fusta i obtenir-ne l’acabat
correcte.

• Observar les normes d’ús i de conservació de les
eines.

• Utilitzar amb seguretat les eines.

• Triar les eines i els instruments més adients per
a l’operació que s’ha de realitzar.

• Descriure les operacions que cal fer en cada
etapa del procés tecnològic.

• Identificar les eines bàsiques utilitzades per a tra-
çar.

• Conèixer les normes d’ús, de conservació i se-
guretat referents a les eines, les pintures, les co-
les i els vernissos.

• Reconèixer els instruments de suport i de fixació:
el banc de treball, el cargol de banc, el serjant, el
capçalet i el serrabiaixos.

• Reconèixer les eines de tall, de perforació, de
percussió, de fricció, de subjecció, per a cargo-
lar i per a descargolar i l’ús d’aquestes.

• Comprendre el valor de les professions manuals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Descriu i utilitza les eines i els materials apro-
piats per a treballar la fusta i obtenir-ne l’acabat
correcte.

• Tria les eines i els instruments més adients per a
l’operació que s’ha de realitzar.

• Descriu correctament les operacions que cal fer
en cada etapa del procés tecnològic.

• Identifica les eines bàsiques utilitzades per a
traçar.

• Coneix i aplica les normes d’ús, de conservació
i de seguretat referents a les eines, les pintures,
les coles i els vernissos.

• Reconeix els instruments de suport i de fixació:
el banc de treball, el cargol de banc, el serjant, el
capçalet i el serrabiaixos.

• Reconeix les eines de tall, de perforació, de per-
cussió, de fricció, de subjecció, per a cargolar i
per a descargolar, i l’ús d’aquestes.

• Comprèn el valor de les professions manuals.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.



guia didàctica 2

Les eines
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Entendre i resoldre problemes i situacions re-
lacionats amb la vida quotidiana, el coneixement
científic i el món laboral i social.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.

• Disposició d’un sentiment de competència perso-
nal (desenvolupament de les actituds, la motivació,
la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions ne-
cessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes indivi-
duals o col·lectius.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i de planificació i realització
de projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements so-
bre els fets i els processos.

• Adquisició de destreses associades a la planifi-
cació i al maneig de solucions tècniques seguint
criteris d’economia.

• Utilització de valors i criteris ètics associats a la
ciència i al desenvolupament tecnològic.



guia didàctica 1

Les estructures
Programació

CONTINGUTS

• Coneixement de la definició d’estructura.

• Identificació dels elements bàsics de les es-
tructures: bigues i pilars.

• Identificació dels elements secundaris de les
estructures: tirants, tornapuntes, puntals, cartel·les
i escaires.

• Descripció dels diferents esforços a què són
sotmesos els elements que constitueixen una es-
tructura.

• Diferenciació entre càrregues estàtiques i dinà-
miques.

• Comprensió de l’estabilitat de les estructures:
triangulació, centre de gravetat i dilatació.

• Diferenciació entre unions fixes, articulades i
desmuntables.

• Identificació dels elements d’unió: cargol-femella,
perns d’ancoratge, volanderes, claus o puntes,
cargols, reblons i coles.

• Coneixement de la torre Agbar.

• Construcció d’un suport per a CD.

• Ús correcte i sistemàtic del lèxic tecnològic.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer la definició d’estructura.

• Descriure els diferents esforços a què són sot-
mesos els elements que constitueixen una es-
tructura.

• Valorar la importància de l’ús correcte dels dife-
rents materials utilitzats en un procés tecnològic.

• Reconèixer els elements bàsics de les estructu-
res: bigues i pilars.

• Reconèixer els elements secundaris de les es-
tructures: tirants, tornapuntes, puntals, cartel·les
i escaires.

• Reconèixer els elements d’unió: cargol-femella,
perns d’ancoratge, volanderes, claus o puntes,
cargols, reblons i coles.

• Conèixer les càrregues de les estructures i els ti-
pus d’esforços.

• Aprendre la metodologia de la triangulació.

• Comprendre el concepte d’estabilitat de les es-
tructures.

• Valorar els nivells tecnològics inferiors de la prò-
pia societat en èpoques passades.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap definir el concepte d’estructura.

• Descriu els diferents esforços a què són sot-
mesos els elements que constitueixen una es-
tructura.

• Reconeix bigues i pilars, tirants, tornapuntes, pun-
tals, cartel·les i escaires.

• Reconeix els elements d’unió: cargol-femella,
perns d’ancoratge, volanderes, claus o puntes,
cargols, reblons i coles.

• Coneix les càrregues de les estructures i els ti-
pus d’esforços.

• Ha après la metodologia de la triangulació.

• Comprèn el concepte d’estabilitat de les es-
tructures.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions indi-
viduals i socials.

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argu-
mentacions.
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Les estructures
Programació

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements so-
bre els fets i els processos.

• Predicció de conseqüències.

• Direcció reflexiva de les accions per a la millora
i la preservació de les condicions de vida pròpia,
les de les altres persones i les de la resta dels és-
sers vius.

• Habilitat per interactuar en l’entorn més proper:
moure-s’hi i resoldre problemes en què intervin-
guin els objectes i la seva posició.

• Domini de les destreses associades a la planifi-
cació i al maneig de solucions tècniques seguint
criteris d’economia.
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El sistema informàtic / El processador de textos
Programació

CONTINGUTS

• Reconeixement d’alguns fets històrics de l’evo-
lució informàtica.

• Reconeixement de la diferència entre progra-
mari i maquinari.

• Reconeixement de les parts integrants d’un sis-
tema informàtic.

• Creació de carpetes en el disc.

• Enregistrament i recuperació de fitxers.

• Utilització de les eines per a esborrar, canviar de
nom i copiar fitxers.

• Cerca de fitxers i carpetes en els discos.

• Reconeixement dels processadors de textos.

• Reconeixement de les paraules i dels paràgrafs
dins d’un text.

• Habilitat per a escriure amb el teclat.

• Selecció de fragments de text.

• Realització de les operacions de còpia, trasllat i
eliminació de fragments de text.

• Formatació de caràcters, de paràgrafs i de pàgi-
nes.

• Correcció i verificació ortogràfica en diferents
diccionaris.

• Enregistrament, recuperació i impressió de do-
cuments de text.

• Ordenació correcta dels documents en els dis-
cos.

• Hàbit d’ús de les ajudes incorporades en el pro-
grama.

• Valoració del processador de textos davant de la
màquina d’escriure.

• Coneixement de la història de l’escriptura.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer alguns fets històrics de l’evolució in-
formàtica.

• Reconèixer la diferència entre programari i ma-
quinari.

• Reconèixer les parts integrants d’un sistema in-
formàtic.

• Aprendre a crear carpetes en el disc de l’ordina-
dor.

• Aprendre a enregistrar, cercar i recuperar fitxers
i carpetes informàtics.

• Utilitzar les eines per a esborrar, canviar de nom
i copiar fitxers.

• Utilitzar programes de lliure ús: el GeoGebra.

• Utilitzar els processadors de textos: escriure
amb el teclat; seleccionar, copiar, moure i elimi-
nar fragments de text; formatar caràcters, parà-
grafs i pàgines; corregir i verificar l’ortografia en
diferents diccionaris.

• Enregistrar, recuperar i imprimir documents de
text.

• Valorar les eines informàtiques en el treball ha-
bitual.

• Habituar-se a utilitzar les ajudes incorporades
en el programa.

• Conèixer la història de l’escriptura.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix la diferència entre programari i maqui-
nari.

• Reconeix les parts integrants d’un sistema in-
formàtic.

• Sap crear carpetes en el disc de l’ordinador.

• Sap enregistrar, cercar i recuperar fitxers i car-
petes informàtics.

• Utilitza les eines per a esborrar, canviar de nom
i copiar fitxers.

• Utilitza programes de lliure ús: el GeoGebra.

• Utilitza els processadors de textos: escriure amb
el teclat; seleccionar, copiar, moure i eliminar
fragments de text; formatar caràcters, paràgrafs
i pàgines; corregir i verificar l’ortografia en dife-
rents diccionaris.

• Sap enregistrar, recuperar i imprimir documents
de text.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Contacte amb textos de diferent tipologia (tam-
bé audiovisuals).
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El sistema informàtic / El processador de textos
Programació

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Domini de llenguatges específics bàsics i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Aplicació en diverses situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

• Comunicació de la informació i dels coneixe-
ments adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Ús de símbols i formes d’expressió i de raona-
ment matemàtic.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Disposició d'un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la confiança en un mateix i el gust d’a-
prendre).

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements so-
bre els fets i els processos.

• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vi-
da i del coneixement molt diversos (salut, activitat
productiva, consum, ciència, processos tecnològics,
etc.).



guia didàctica 1

El full de càlcul
Programació

CONTINGUTS

• Introducció al full de càlcul: operacions aritmèti-
ques i format de les cel·les.

• Reconeixement de la disposició de les cel·les
d’un full de càlcul en files i columnes.

• Reconeixement dels tipus de dades dins d’una
cel·la.

• Creació i edició de fórmules amb els operadors
aritmètics.

• Creació i edició de fórmules amb les funcions del
full de càlcul.

• Disposició adient de les dades per a fer una lec-
tura correcta del seu contingut.

• Creació de gràfics a partir de dades senzilles.

• Enregistrament, recuperació i impressió de do-
cuments de full de càlcul i gràfics estadístics.

• Utilització de totes les eines de dibuix en pro-
grames de pintura.

• Integració de dades d’un full de càlcul, gràfics i
dibuixos en el processador de textos.

• Descripció de les funcions d’un full de càlcul.

• Creació de gràfics estadístics a partir de dades
d’un full de càlcul.

• Càlcul de percentatges.

• Introducció a les eines de dibuix de programes
del tipus Paint.

• Valoració del full de càlcul com a eina de càlcul.

• Presentació acurada de les dades de tipus textual
i numèric.

• Comprovació dels resultats de les fórmules crea-
des en un full de càlcul.

• Introducció al concepte de virus informàtics.

• Integració i combinació de dades d’una base de
dades en el processador de textos.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer les funcions d’un full de càlcul.

• Reconèixer la disposició de les cel·les d’un full de
càlcul en files i columnes.

• Reconèixer els tipus de dades dins d’una cel·la.

• Crear i editar fórmules amb els operadors arit-
mètics i amb les funcions del full de càlcul.

• Crear gràfics a partir de dades senzilles.

• Enregistrar, recuperar i imprimir documents de
full de càlcul i gràfics estadístics.

• Utilitzar les eines de dibuix en programes de
pintura del tipus Paint.

• Integrar dades d’un full de càlcul, gràfics i dibui-
xos en el processador de textos.

• Conèixer el concepte de virus informàtics.

• Integrar i combinar dades d’una base de dades
en el processador de textos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneix les funcions d’un full de càlcul.

• Reconeix la disposició de les cel·les d’un full de
càlcul en files i columnes.

• Reconeix els tipus de dades dins d’una cel·la.

• Sap crear i editar fórmules amb els operadors
aritmètics i amb les funcions del full de càlcul.

• Sap crear gràfics a partir de dades senzilles.

• Sap enregistrar, recuperar i imprimir documents
de full de càlcul i gràfics estadístics.

• Utilitza correctament les eines de dibuix en pro-
grames de pintura del tipus Paint.

• Sap integrar dades d’un full de càlcul, gràfics i di-
buixos en el processador de textos.

• Coneix el concepte de virus informàtics.

• Integra i combina dades d’una base de dades en
el processador de textos.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Contacte amb textos de diferents tipologies
(també audiovisuals).

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament
de la informació, amb l’ús de tècniques i estra-
tègies diverses segons la font i els suports que
s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.
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El full de càlcul
Programació

• Aplicació dels diferents tipus d’informació en di-
verses situacions i contextos del coneixement.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Ús de símbols i formes d’expressió i raonament
matemàtic.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

• Elaboració de la informació a través d’eines ma-
temàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la motiva-
ció, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements sobre
els fets i els processos.

• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la
vida i del coneixement molt diversos (salut, activitat
productiva, consum, ciència, processos tecnolò-
gics, etc.).
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