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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Quin és el problema?

A casa sempre passa el mateix: a l’hivern vols que t'apugin la calefacció i a l’estiu demanes que

et posin aire condicionat perquè no aguantes la calor. Demanes millorar aquesta situació als teus

pares, encara que només sigui a la teva habitació!

Aquesta setmana ja és la segona vegada que tens “bronca” a casa per aquest tema i ja en tens

prou. I com que els teus pares també en tenen prou, t’han fet una proposta:

Et donaran 800 € per aïllar la teva habitació però seràs tu qui s'haurà d’encarregar de tot:

pensar com ho faràs, quin material utilitzaràs, calcular-ne el pressupost... Si et sobren diners,

seran per tu i si te’n falten, els hi hauràs de posar dels teus estalvis.

Perfecte!! Ja ens hi podem posar...



QUÈ CAL APRENDRE?

OBJECTIUS D'APRENENTATGE

Nivell I: recordar;  nivell II: comprendre;  nivell III: aplicar;  nivell IV: analitzar;  nivell V: avaluar;
nivell VI: crear 

• Conèixer (I)  diferents tipus de materials  aïllants i  saber-ne veure (II)  els avantatges i
inconvenients.

• Saber dibuixar (III) correctament croquis i plànols senzills.
• Calcular (III) àrees de figures planes.

• Saber calcular (III) un pressupost utilitzant un programa de full de càlcul.
• Conèixer (I) la base de la teoria cineticomolecular i aplicar-la (III) en un cas concret.

• Construir (VI) una maqueta a partir d'uns plànols.

QUÈ S’HA DE FER?

A. Un dossier digital, que haurà de contenir:

– L'estudi del material que utilitzareu per fer l'aïllament.

– La memòria tècnica de tot el procés tecnològic seguit (possibles solucions, justificació de

la  solució  escollida,  croquis,  plànols,  planificació,  pressupost,  etc.).  Els  croquis  i  els

plànols poden fer-se a mà.

– Mural  explicatiu  del  comportament  del  material  utilitzat  en  base  a  la  teoria

cineticomolecular.

B. La maqueta d'una casa, que s'haurà de construir a partir d'uns plànols donats.

Aquests seran els dos productes a presentar. Si es fa la feina d'ampliació proposada, es lliurarà en

el format que es cregui convenient.

En aquest projecte hi haurà feines individuals i feines col·lectives però tots els membres del grup

han de saber i poder explicar tot el que s'ha fet.



COM ES VALORARÀ?

OBJECTIU       NOVELL      APRENENT       AVANÇAT      EXPERT

MATERIAL 

AÏLLANT

Sap què és un 

material aïllant i 

que n'hi ha de 

diferents tipus.

Reconeix diferents 

materials aïllants, i 

alguna característica 

del material aïllant 

escollit.

Sap que és un bon 

material aïllant i les 

seves propietats. 

Coneix algunes 

característiques del 

material escollit.

Sap que és un bon 

material aïllant i en 

coneix les propietats. 

Coneix  les 

característiques i 

processos del material 

aïllant escollit i les sap 

relacionar. 

CROQUIS I 

PLÀNOL

Sap la diferència 

entre croquis i 

plànol, però els 

presenta 

incorrectament.  

Presenta un croquis i 

plànol inadequats, 

amb errors d'escala i 

cotes. 

Presenta un croquis i

un plànol adequats 

amb l'escala 

correcta, però amb 

errors en les cotes.   

Presenta un croquis i un 

plànol polits, amb 

l'escala adequada i les 

cotes correctes. Entén el

significat d'escala i la 

sap calcular.

PRESSUPOST I

ÀREES

Sap que existeixen

els pressupostos 

però no les seves 

parts. No coneix 

les àrees de les 

figures planes.

Coneix les parts dels 

pressupostos. Coneix

algunes àrees de les 

figures planes.

Coneix les parts dels

pressupostos i les 

sap diferenciar. 

Coneix les àrees de 

les figures planes 

però no les sap 

calcular.

Coneix i diferencia les 

parts dels pressupostos.

Coneix les àrees de les 

figures planes i les sap 

calcular.

TEORIA 

CINETICO-

MOLECULAR

Sap que existeix la

teoria 

cineticomolecular.

Sap que existeix la 

teoria 

cineticomolecular i 

que té relació amb 

l'aire fred i calent.

Coneix la teoria 

cineticomolecular, 

l'explica però no 

distingeix entre 

aïllament o sense.

Coneix la teoria 

cineticomolecular, la sap

explicar i entén la 

diferència en cas de 

tenir o no aïllament .

MAQUETA
La maqueta no 

correspon als 

plànols ni està feta

a escala adequada.

La maqueta està feta 

a escala, hi ha alguns

errors i mala 

presentació. 

La maqueta està feta 

a  escala i ben 

presentada.

La maqueta està molt 

ben presentada i és 

original (amb color i 

complements).



QUAN S’HA DE FER?

Del dilluns 3 d'abril al dijous 4 de maig.

Les activitats 3, 4, 5 i 6 són individuals i es fan simultàniament, així que haureu de repartir-vos la

feina en funció de les característiques del vostre grup.

Una possible temporització és la següent:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
3

Activitat 1. Xerrada - taller 
material aïllant

4
Presentació del projecte.
Activitat 2. Escollir el 
material aïllant.
Formació de grups d'experts

5
Activitat 3. Estudi material
Activitat 4. Croquis i plànol
Activitat 5. Pressupost
Activitat 6. Mural teoria 
cineticomolecular

6
Activitat 3. Estudi material
Activitat 4. Croquis i Plànol
Activitat 5. Pressupost
Activitat 6. Mural teoria 
cineticomolecular

10

            FESTA

11 

             FESTA

12

               FESTA

13

              FESTA

17
     
           FESTA

18
Activitat 3. Estudi material
Activitat 4. Croquis i Plànol
Activitat 5. Pressupost
Activitat 6. Mural teoria 
cineticomolecular

19

Activitat 7.  Elaborar la 
memòria tècnica.

20

      Posada en comú

24

Activitat 8: Construcció 
de la maqueta

25

Activitat 8: Construcció 
de la maqueta

26

Activitat 8: Construcció 
de la maqueta

27

Activitat 8: Construcció 
de la maqueta

1

         FESTA

2

Activitat 9:  Preparar 
l'exposició oral

3

      Exposició oral

4

     Exposició oral



QUÈ CAL TENIR EN COMPTE?

Per treballar en grup:
• Participar activament.
• Compartir i respectar el material.
• Respectar a tothom.
• Posar-se d’acord sense enfadar-se (sempre és millor consensuar que votar) i si no hi ha

més remei, acceptar les decisions de la majoria.
• Repartir les tasques de manera justa per a tothom.
• És molt important ajudar-vos entre vosaltres però no fer la feina de l’altre perquè per a

l’avaluació, tothom haurà de saber el que s'ha fet i com s'ha fet.
• Complir els compromisos acordats.
• Parlar per escoltar-nos i entendre’ns.

Per fer aquest projecte, cal:
• Planificar molt bé la feina.
• Fer cada dia un repàs del que porteu fet (i si cal, retocar la planificació).
• No deixar les coses per darrera hora.
• Valorar els resultats.
• Preparar l’exposició (què dirà cadascú).

Material que heu de portar:
• Llibreta
• Estoig
• Cartró (de dos gruixos)
• Llapis de mines (recomanat)
• Fulls
• Tisores
• Joc d’escaires
• I tot el que aneu veient que necessiteu al llarg del projecte

Material que trobareu a l'aula:
• Ordinadors
• Llibres de text de tecnologia
• Fulls amb caixetí per fer els plànols
• Plànols per construir la maqueta
• Fusta (DM) per a la base de la maqueta
• Manuals del programes: Calc (full de càlcul) i Qcad (per fer els plànols)



PASSOS A SEGUIR

PRIMERA SESSIÓ:

      ACTIVITAT 1
TÍTOL:   XERRADA I TALLER DE MATERIAL AÏLLANT  (2h)
FORMAT: Grup classe i grup de projectes.
DESCRIPCIÓ:
● Què  s’ha  de  fer: escoltar  les  explicacions  d'experts  en  material  aïllant,  i  

conèixer “in situ” diferents materials aïllants.
● Com s’ha de fer: primer hi ha una xerrada conjunta de materials d'aïllament de 

la construcció, i a continuació, en grups reduïts, la part pràctica per veure i 
reconèixer el material.  

PRODUCTE: recull fotogràfic i reconeixement del material
AVALUACIÓ:  comportament correcte en la xerrada

SEGONA SESSIÓ:

        ACTIVITAT 2
TÍTOL:   ESCOLLIR EL MATERIAL AÏLLANT  (2h)  (Activitat en CASTELLÀ) 
FORMAT: Grup de projectes.
DESCRIPCIÓ:
● Què s’ha de fer: Escollir el material aïllant que utilitzareu i fer un esquema en 

CASTELLÀ de les seves propietats, avantatges i inconvenients.
● Com s’ha de fer: Cal llegir mitjançant la tècnica de lectura compartida els   

documents “Aïllament tèrmic (introducció)” i “Què és un bon material aïllant?” 
que trobareu al Moodle.
Després cal llegir les fitxes tècniques dels diferents materials i, a partir d'aquí,  
escollir el que us sembli més adient i fer l'esquema.

PRODUCTE: Esquema del vostre material aïllant triat
AVALUACIÓ: Correcció de l'esquema del material aïllant

TERCERA, QUARTA I CINQUENA SESSIÓ:

        ACTIVITAT 3
TÍTOL:   ESTUDI DEL MATERIAL ESCOLLIT  (6h)
FORMAT: Individual (expert en aquesta activitat)
DESCRIPCIÓ:
● Què s’ha de fer: Elaborar un informe complet sobre el material aïllant que heu 

escollit.
● Com  s’ha  de  fer: Llegir  tota  la  documentació  que  facilitem  sobre  aquest  

material i fer recerca per ampliar aquesta informació. Després cal explicar, en un
informe,  les  seves  propietats,  procés  d'obtenció,  procés  de  transformació  i  
impacte ambiental que genera la seva producció.

PRODUCTE: Informe complet sobre el material aïllant escollit.
AVALUACIÓ: Correcció de la memòria tècnica.



        ACTIVITAT 4
TÍTOL:   FER EL CROQUIS I EL PLÀNOL DE L'HABITACIÓ (6h)
FORMAT: Individual (expert en aquesta activitat)
DESCRIPCIÓ:
● Què s’ha de fer: Fer el croquis i el plànol de l'habitació que voleu aïllar.
● Com s’ha de fer: La vostra habitació és el “dormitori 1” del “Plànol 1 (planta 

habitatge)” que trobareu al Moodle i que també us donarem en paper.
Cal que prengueu totes les mides de l'habitació i en feu el croquis i el plànol de 
planta a escala 1:50.

PRODUCTE: Plànol de planta de l'habitació a aïllar a escala 1:50.
AVALUACIÓ: Correcció de la memòria tècnica.

        ACTIVITAT 5
TÍTOL:   PRESSUPOST (6h)
FORMAT: Individual (expert en aquesta activitat)
DESCRIPCIÓ:
● Què s’ha de fer: Fer el pressupost total del que costarà aïllar aquesta habitació.
● Com s’ha de fer: Utilitzant la “Plantilla per fer un pressupost” que trobareu al 

Moodle heu de calcular totes les despeses en un full  de càlcul utilitzant les  
fórmules adients.

PRODUCTE:  Pressupost.
AVALUACIÓ: Correcció de la memòria tècnica.

         ACTIVITAT 6
TÍTOL:   MURAL DE LA TEORIA CINETICOMOLECULATR (6h)
FORMAT: Individual (expert en aquesta activitat)
DESCRIPCIÓ:
● Què s’ha de fer: Un mural explicatiu de la teoria cineticomolecular.
● Com s’ha de fer: A partir del document “Orientacions per a l'elaboració del 

mural” que trobareu al Moodle, heu de fer un mural explicatiu on, a partir de la 
teoria cineticomolecular, podeu justificar el comportament de l'aire fred i de 

l’aire calent segons si hi ha material aïllant o no.
PRODUCTE:  Mural.
AVALUACIÓ: Correcció del mural.



SISENA  SESSIÓ:

        ACTIVITAT 7
TÍTOL:   FER LA MEMÒRIA TÈCNICA (4h)
FORMAT: Grup de projectes.
DESCRIPCIÓ:
● Què s’ha de fer: Elaborar la memòria tècnica del projecte.
● Com s’ha de fer: Aquí fareu un recull de tota la feina feta. Recordeu que cal 

incloure-hi tots els apartats del procés tecnològic:
• Plantejament del problema
• Possibles solucions (diferents materials, diferents maneres de col·locar-

lo...)
• Solució escollida (estudi del material, justificar per què heu escollit un 

material i no un altre.)
• Croquis i plànol de l'habitació a aïllar (podeu lliurar-los en paper)
• Planificació (l'ordre de les tasques que haureu de fer especificant els 

materials, eines, i temps que necessitareu per fer-les).
• Pressupost

Podeu utilitzar el document “Guia procés tecnològic” que trobareu al Moodle per 
ajudar-vos a fer la memòria tècnica.

PRODUCTE: Memòria tècnica del projecte
AVALUACIÓ: Correcció de la memòria tècnica

VUITENA, NOVENA,  DESENA  I ONZENA SESSIÓ:

ACTIVITAT 8
TÍTOL:   CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA (8h)
FORMAT: Grup de projectes
DESCRIPCIÓ:

● Què s’ha de fer: Construir la maqueta de la casa
● Com s’ha de fer: Cal interpretar els plànols de la casa i de la maqueta, “Plànols 2, 3, 4 i

5” que teniu al Moodle, i que també us donarem en paper i construir-la.
Abans de començar s'han de llegir les “Instruccions per a fer la maqueta” que 
també teniu penjades al Moodle i tenir-les presents al llarg de tota la construcció.

PRODUCTE: Maqueta
AVALUACIÓ: Correcció de la maqueta



ONZENA I DOTZENA SESSIÓ:

ACTIVITAT 9
TÍTOL:   PREPARAR L'EXPOSICIÓ ORAL (2h)
FORMAT: Grup de projectes
DESCRIPCIÓ:

● Què s’ha de fer: Preparar l'exposició oral.
● Com s’ha de fer: Hi ha 4 activitats que haureu fet individualment i cal que tots les 

entengueu i sigueu capaços d'explicar-les, així, abans de fer la presentació oral, haureu 
d'explicar la feina que heu fet a la resta de companys/es del vostre grup.
PRODUCTE: Exposició oral
AVALUACIÓ: Correcció de l'exposició oral

FEINA D’AMPLIACIÓ

Dissenyar un taller de treball. En aquest taller hi han de cabre, com a mínim, un banc de treball i

les eines.

Proposta de feina:

● Croquis del taller.

● Plànols del taller.

● Eines que hi hauria  d'haver  (classificació,  explicació de l'ús,  del manteniment,  de les

mesures de seguretat, ...).

● Croquis i plànols del mobiliari.



EL QUE TROBAREU AL MOODLE

– Les fitxes tècniques de diferents materials aïllants que podríeu utilitzar.

– Les fitxes tècniques dels recobriments i/o acabats.

– Una plantilla per poder calcular el vostre pressupost.

– Orientacions per fer el mural explicatiu de la teoria cineticomolecular.

– Els plànols de la casa.

– Una guia del procés tecnològic.

– Les instruccions per a fer la maqueta.

– Altres enllaços d'interès:

• http://ca.wikilingue.com/es/Aïllant_tèrmic

• http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_96613572_1.pdf

• http://es.wikipedia.org/wiki/Cáñamo

• http://itec.cat/

• Tutorial Full de càlcul (Calc): 

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d228/modul_1/practica_1

• Tutorial Dibuix lineal amb ordinador (Qcad): 

http://xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td177/index.html

http://xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td177/index.html
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d228/modul_1/practica_1
http://itec.cat/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_96613572_1.pdf
http://ca.wikilingue.com/es/A%C3%AFllant_t%C3%A8rmic

