
UNITAT DIDÀCTICA: CONSTRUCCIÓ D’UNA 
ESTRUCTURA TRIANGULADA 

 
1. JUSTIFICACIÓ 
 
Mitjançant aquesta unitat es preten que els alumnes assoleixquen els 

objectius relacionats no només amb les estructures triangulades sino que 
també es pretenen altres objectius que es tractaran dintre de l’entorn de la 
unitat com ara: Ojectius relacionats amb el perfeccionament de les diferents 
tècniques de representació gràfica, acotació i normalització, el repàs a les 
grans fites de la història de la Teconlogia, la identificació i anàlisi dels 
diferents tipus d’esforços a que es veuen sotmeses les estructures, les 
tècniques i materials de construcció, els diferents tipus d’estructures 
resistents, etc... 

 
 
2. OBJECTIUS GENERALS D’ÀREA 
 
2.- Abordar amb autonomia i creativitat, problemes tecnològics senzills, 

treballant de forma ordenada i metòdica ( seleccionar i elaborar la 
documentació pertinent, concebir, dissenyar i construir objectes o sistemes 
que resolguen el problema estudiat i avaluar la seua idoneïtat). 
 

3.- Expressar i comunicar idees i solucions tècniques i explorar la seua 
viabilitat, emprant els recursos adients. 
 

4.- Desenvolupar habilitats necessàries per a manipular amb precisió eines, 
objectes i sistemes tecnològics. 
 

5.- Potenciar actituds flexibles i responsables en el treball en equip, en la 
pressa de decisions, execució de tasques i búsqueda de solucions. 
 



10.- desenvolupar interès i curiositat envers l’activitat tecnològica, 
generant iniciatives d’investigació, búsqueda i elaboració de noves realitzacions 
tecnològiques. 

 
 
3. OBJECTIUS DIDÀCTICS 
 
- Habituar-se a observar, analitzar i emprar l’entorn tecnològic. 
- Valorar els beneficis i inconvenients que es deriven de l’activitat 
tecnològica. 
- Adquirir una visió general de la història de la Tecnologia. 
- Planificar el procés de treball i seqüència d’operacions, distribució en el 
temps, repartiment de tasques... 
- Seleccionar els recursos necessaris (materials, eines, components,..) per a 
la realització d’un projecte tècnic, en funció de la disponibilitat, el cost, el 
funcionament... 
- Representar correctament objectes i sistemes tècnics mitjançant el 
sistema de representació més adequat: esbós, croquis, vistes,... 
- Llegir i interpretar dibuixos tècnics senzills. 
- Conèixer i emprar la normalització en els formats, escales, simbologia, 
tipus de línia i acotacions. 
- Conèixer els operadors bàsics de les estructures resistents: biga, 
columna, escaire, tirant,... 
- Estudiar diverses estructures i identificar els tipus d’esforç a que es 
troben sotmesos els seus elements. 
- Dissenyar i construir estructures resistents. 
- Conèixer les propietats mecàniques dels materials que s’utilitzen 
habitualment en la construcció d’estructures. 
 
 
4. OBJECTIUS ALUMNES AMB ACI 
 
- Perfeccionar els seus esbossos, fent que es semblem cada vegada més a 
una perspectiva. 
- Diferenciar les distintes cares d’una figura geomètrica. 



- Reconèixer representacions gràfiques de les diferents cares dels cossos. 
- Representar gràficament a una sola vista, objectes molt senzills. 
- Associar unitats i instruments de mesura. 
- Aprendre a mesurar longituds i a indicar-les de forma correcta i senzilla 
 
 
5. CONEIXEMENTS PREVIS 
 
Mètode de projectes, realització d’esbossos, concepte de força.. 

 
 
6. CONTINGUTS 

 
- Grans fites de la història de la Tecnologia: evolució dels objectes i 
processos tècnics. 
- Anàlisi i comparació dels avantatges i inconvenients d’alguns productes 
tecnològics d’ús habitual. 
- Valoració crítica de les relacions entre els objectes tecnològics i les 
necessitats humanes. 
- L’esbós i el croquis d’un objecte. 
- Sistemes de representació: vistes d’un objecte. 
- Normalització, acotament i escales. 
- Elaboració de dissenys per a resoldre problemes tecnològics senzills, 
tenint en compte les especificacions prèvies i els recursos disponibles. 
- Representació d’objectes amb l’ús del sistema de representació més 

adequat. 
- Acotació de dibuixos aplicant correctament els elements normalitzats. 
- Predisposició a planificar el desenvolupament del treball, quant a recursos 
necessaris, terminis d’execució i previsió de dificultats possibles. 
- Valoració de la normalització a l’hora de millorar la comunicació i 
l’intercanvi d’informació. 
- Elements resistents, característiques i funcions. Esforços a que estan 

sotmesos. 
- Triangulació d’estructures, arcs i tirants. 



- Predisposició a planificar el desenvolupament del treball, quant a recursos 
necessaris, terminis d’execució i previsió de dificultats possibles. 
- Valoració de la normalització a l’hora de millorar la comunicació i 
l’intercanvi d’informació. 
- Curiositat per descobrir els criteris estètics, funcionals i tècnics que han 
determinat el disseny d’algunes estructures resistents de l’entorn que els 
envolta. 

 
 

7. TEMPORALITZACIÓ 
 

1er Trimestre de 3er d’E.S.O. 
 
 

8. METODOLOGÍA 
 

S’utilitza la metodologia de resolució de problemes tècnics, en la que els 
alumnes en grups de 3 ó 4 persones desenvoluparan tant la fase tecnològica 
(Identificació del problema, búsqueda d’informació, disseny de possibles 
solucions, elecció de la solució òptima, planificació, ...), com la fase tècnica 
que inclou la construcció del projecte, l’avaluació del resultat i la 
presentació de la documentació.... 

 
No obstant això aquesta metodologia participativa en la qual els alumnes 

son els protagonistes del seu procés d’aprenentatge i el professor actua 
com un supervisor-orientador del treball que s’està realitzant ha de 
confiar-se amb un model acadèmic en el que el professor introdueixca els 
continguts conceptuals que proporcione als alumnes la informació necessària 
per a la posada en marxa del projecte. Ara bé, aquesta metodologia 
acadèmica es combinarà amb la realització d’exercicis, activitats, 
pràctiques, etc que impliquen activament els alumnes i fomenten distintes 
agrupacions i treball individual, en parelles, gran grup, ... fomentant la 
reflexió i l’elaboració de conclusions. 

 
 



9. PROPOSTA DE TREBALL: Condicions 
 
 Disseny i construcció d’una estructura triangulada resistent. 
Exemples: Pont, nau industrial, torre d’alta tensió, grua-torre, etc... 
 
Condicions: 
 Haurà d’estar construida majoritariament amb llistons de fusta de 
secció quadrada 1 * 1 cm, units amb cola de fuster. 
 Serà resistent i estable. 
 També podran emprar-se qualsevol altres tipus de materials per tal de 
donar l’acabat al projecte, valorant-se la utilització de materials de rebuig. 
 Es valorarà la precisió i les unions ben fetes, la complicació de les 
estructures.... 
 
 

10. ACTIVITATS 
 
 - Activitats generals (ANNEX I) 
 
 

- Activitats per als alumnes amb ACI (ANNEX II) 
 
 

- Activitats de Reforç (ANNEX III) 
 
 

- Activitats d’Ampliació (ANNEX IV) 
 
 

11. AVALUACIÓ 
 

- Avaluació inicial (ANNEX V) 
 

- Avaluació continua (ANNEX VI) 
 



- Avaluació final 
En finalitzar el trimestre el procés d’aprenentatge de l’alumne es 

reflexarà en una nota, en la que s’haurà considerat a més de la nota 
corresponent als continguts conceptuals, que vindrà donada per la nota 
del control, les anotacions corresponents a l’avaluació continua, 
l’asistència a classe amb regularitat, el seu comportament, etc.. 

Els percentatges que es consideraran a l’hora d’obtindre eixa única 
nota seran: 

 Control  30% 
 Projecte  40% 
 Actitud  20% 
 Quadern  10% 

 
 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 

En la part de la resolució del projecte, els alumnes amb adaptacions 
curriculars significatives, s’integraran com un membre més de qualsevol 
grup d’alumnes. El professorat intervindrà en la formació del grup de 
forma que l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge siga acceptat com un 
membre més i no se’l deixe de costat, sino que haurà de participar 
activament, fent-se càrrec de les responsabilitats assignades. L’objectiu 
és que aquestos alumnes desenvolupen les seus aptituds manipulatives 
per a les quals no presenten tantes dificultats i d’aquesta forma 
preparar-los per a la futura incorporació al mon del treball. D’altra 
banda pujar la seua autoestima, fent-los partícips del grup, de les seus 
decisions, dels resultats obtesos, ... 

 
El professorat intervindrà per a que aquestos alumnes realitzen 
operacions com el serrat, polit, encolat, muntatge, ..., deixant per a la 
resta de companys altres tasques més complicades com pugen ser: 
l’elaboració d’un pressupost, l’amidament de peces, la planificació de les 
operacions, etc. 

 



Durant el transcurs de les sessions en les que s’introdueixen els 
continguts conceptuals, els alumnes amb ACIS intentaran seguir les 
explicacions del professorat i a continuació realitzaran una sèrie 
d’activitats distintes a les del grup, encaminades a l’assoliment dels 
objectius proposats per a d’aquestos alumnes. 

 
Per als alumnes amb dificultats d’aprenentatge que han d’assolir els 
objectius generals del grup, es proposaran activitats de reforç de caire 
semblat a les proposades per al conjunt del grup però amb una varietat 
que s’adapte a les distintes formes d’estructurar el pensament dels 
alumnes. 

 
 També es pot crear per a d’alguns casos en concret la figura d’un 
company tutor: Consisteix en seure al costat d’un alumne amb 
dificultats, però amb molt d’interès i ganes de treballar, un altre amb les 
idees molt clares que puga ajudar-lo en determinats moments. El 
company que fa de tutor ha d’estar d’acord en acceptar la 
responsabilitat i ha de comprometre’s a donar-li ajuda. 

 
 Aquesta mesura també beneficia al company en qüestió, ja que el pot 
motivar ajudant als demés si ell/a acaba les activitats ràpidament. 

 
Així mateix es plantejaran activitats més complicades i treballs de 
recerca relacionats amb el tema per als alumnes més avançats i 
interessats en el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX I 
 

Activitats generals 
 
- Esquema grans fites tecnològiques al llarg de la història. 
 
- Realització d’esbossos a partir d’objectes reals. 
 
- Dibuix de vistes acotades d’objectes reals i de cossos representats en el 
llibre o en fitxes. 
 
- Totes les relacionades amb el desenvolupament del projecte tecnològic, tant 
en la fase tecnològica com en la fase tècnica. 
 
- Activitats d’identificació d’esforços en la representació d’algunes 
estructures. 
 
- Disseny d’estructures estables, mitjançant la triangulació d’altres que no ho 
son 
 
- Sortida a una estructura propera i dibuix en detall de totes les seues parts. 
Exemple: Torre d’alta tensió, pont, grua, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX II 
Activitats alumnes amb ACI 

 
1.- Dibuixa l’esbós d’una taula de l’aula, d’una motxilla, del taladre de columna. 
 
2.- Retalla, doblega i pega les figures geomètriques que et presentem a 
continuació. Pinta cadascuna de les seues cares amb colors diferents.  

 
3.- Pinta cadscuna de les vistes del mateix color emprat a les cares de les 
figures geomètriques de l’activitat anterior. 



4.- Dibuixa la vista que falta. Fixa’t a les que apareixen a l’activitat anterior. 

 
5.- Mesura amb l’ajuda del regle els dibuixos que apareixen a continuació i 
indica el valor de la mesura expresat en mil.límetres dins el requadre 

corresponent. 
 
 
 
 
 
 



6.- Mesura amb l’ajuda de la cinta mètrica una de les taules del taller i indica 
el valor de la mesura expressat en mil.límetres dins el requadre corresponent. 
 
 

 
7.- Muntatge d’un retallable d’un pont d’arc i comprovació de la seua 
resistència. 
 



 



ANNEX III 
 

Activitats de reforç 
 
1.- Dibuix de les vistes corresponents a objectes més senzills representats 
en fitxes, per tal d’adquirir soltura i anar complicant-les a poc a poc. 
 
2.- Identificació d’esforços a les activitats quotidianes, com ara: 

- Posar-se un calcetí. 
- Peixcar 
- Cargolar 
- Obrir una porta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX IV 
 

Activitats d’ampliació 
 
1.- Elaboració d’un treball d’investigació de les diferents etapes en la 
construcció d’un edifici: s’ordenaran cronològicament, s’indicaran els oficis 
relacionats amb cadascuna d’elles, els materials i les eines que es fan servir ... 
S’acompanyarà de documents gràfics com fotografies, grabacions en vídeo, 
retalls de revistes ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX V 
Qüestionari avaluació inicial 

 
1.- Anomena al menys sis objectes tecnològics i intenta situar-los en la seua 
epoca. 
 
2.- ¿Quina diferècia n’hi ha entre un esbós i un croquis?. 
 
3.- ¿Què significa dibuixar a mà alçada?. 
 
4.- L’home ha dissenyat i construit al llarg de la història, diferents 
estructures per tal de satisfer les seues necessitats. Posa al menys sis 
exemples d’estructures construides per l’home. 
 
5.- Fes un llistat dels materials emprats en la construcció d’edificis. 
 
6.- ¿En què consisteix l’acotació d’un dibuix?. 
 
7.- ¿Has sentit parlar alguna vegada de la normalització? ¿Podries explicar en 
què consisteix? 
 
8.-Anomena quines coses ha d’esser capaç de suportar un edifici o un pont 
sense trencar-se ni deformar-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX VI 
Model d’observació per a l’avaluació continua 

 
1.- Fa les activitats i les corregeix. 
 
2.- Lliura les tasques encomanades dintre el termini establert. 
 
3.- Fa preguntes relacionades amb el tema durant el transcurs de les 
explicacions. 
 
4.- Manté un nivell d’atenció i interés a classe. 
 
5.- Realitza les tasques encomanades en el treball de grup. 
 
6.- Compleix les tasques corresponents al seu càrrec dins l’organització del 
grup i de l’aula-taller. 
 
7.- Posa interés en lliurar uns dibuixos nets, centrats, proporcionats...... 
 
8.- Respecta les normes de seguretat al seu treball a classe. 
 
9.- Porta un quadern de classe ordenat, net, complet.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


