
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (1er ESO) 

 

TÍTOL: Quatre en ratlla 

1.- JUSTIFICACIÓ 

Es tracta que l’alumne construeixca el seu propi joc del quatre en ratlla, 

amb la intenció d’introduir-lo al coneixement del procés tecnològic de resolució de 

problemes, així com al reconeixement dels distints tipus de materials, en aquest 

cas, tipus de fustes, i les ferramentes adequades per a treballar amb aquesta. 

S’intenta, doncs, que donat la senzillesa constructiva, pot ser una bona 

forma de que els alumnes s’inicien en el treball amb la fusta, per a conéixer tant les 

característiques així com les ferramentes i útils per a treballar amb ella. 

A més, es pretén que l’alumne prenga contacte amb l’aula taller i la forma de 

treballar en ell. 

 

2.- OBJECTIUS GENERALS 

Els objectius generals que s’aconseguiran, segons el decret de mínims, seràn 

els dels apartats: 

 2), 3), 4), 5), 8) i 10) 

 

3.- OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 - Abordar amb autonomia i creativitat pròpia problemes tecnològics senzills 

que obliguen a prendre una sèrie de decisions. 

 - Conéixer els pasos que s’han de seguir en el procés tecnològic per a obrar 

de manera metòdica en la resolució de problemes tecnològics senzills. 

 - Iniciar-se en la representació gràfica de figures senzilles a través 

d’esbossos, cròquis i vistes elementals. 



 - Començar a desenvolupar capacitats d’elaborar informes bàsics referents al 

treball realitzat. 

 - Adquirir una certa soltura en el manejament de ferramentes, així com 

aprendre a seguir una sèrie de conductes adreçades a alcanzar la màxima seguretat 

en el taller. 

 - Prendre consciència de la importància de la fusta com a material de 

fabricació d’objectes, així com de la necessitat de conservar aquest recurs natural 

per al benefici comú de la societat.



4.- OBJECTIUS ALUMNES ACI 

 Per als alumnes amb necessitat d’adaptació curricular individual, els objectius 

didàctics es concretaràn en els següents punts: 

 - Fomentar actituds de responsabilitat i respet mutu en el treball en equip 

 - Conéixer les ferramentes del taller, així com el seu ús correcte i adequat a 

cada material (en aquest cas la fusta), aplicant les normes de seguretat i salut al 

taller. 

 - Prendre consciència de la importància de la fusta com a material de 

fabricació d’objectes, així com de la necessitat de conservar aquest recurs natural 

per al benefici comú de la societat. 

 

5.- CONEIXEMENTS PREVIS 

 Donat el caràcter bàsic dels continguts de la unitat, així com el nivell dels 

alumnes al que van adreçats, el coneixements previs requerits als alumnes són molt 

elementals i basats en els conceptes apresos en els cursos anteriors, com 

coneixement del medi i educació plàstica i visual. També convendria que l’alumne 

s’hagués familiaritzat amb les normes d’ús de l’aula taller. 

 

6.- CONTINGUTS 

 1. Materials d’ús tècnic. Materials d’ús habitual: classificació general. 

Materials naturals i transformats. La fusta: constitució. Propietats 

característiques. Fustes d’ús habitual. Taulers artificials. Tècniques bàsiques e 

industrials per a el treball amb fusta. Ferramentes i ús segur d’aquestes. 

 2. Tècniques d’expressió i comunicació gràfica. Instruments de dibuix, de 

traçat i auxiliars. Suports. Esbós i cròquis com ferramentes de treball i 

comunicació. 

 3. Tecnologia i societat. La tecnología com a resposta a les necessitats 

humanes: fundamentació del quefer tecnològic. El procés inventiu i de diseny. 



 

7.- TEMPORALITZACIÓ 

 Aquest projecte seria convenient posar-lo en práctica en la segona o tercera 

avaluació, per a posar en pràctica els coneixements básics de funcionament a l’àrea 

de tecnologia i a l’aula taller, tals com el procés tecnològic, la redacció d’informes 

de projectes, les normes de seguretat i de netetja al taller, etc., adquirits a l’inici 

del curs. 



8.- METODOLOGIA 

 La unitat didàctica s’escomençarà per una exposició magistral a classe, on el 

professor introduirà els conceptes bàsics necessaris per a poder treballar al taller. 

Per a assolir els nous conceptes es desenvoluparàn a classe una sèrie d’activitats 

individuals que, a criteri del professor i en funció de les característiques de 

l’alumnat, poden consistir en: exercicis pràctics, qüestionaris, debats, realització de 

treballs monogràfics i de investigació, etc. 

 A continuació o paral.lelament a estes activitats de classe es duràn a terme 

les activitats pròpies del taller, on s’aplicarà el “mètode de projectes” com la via 

més apropiada per a l’ensenyament de la tecnologia. A través d’ell, l’alumne 

treballarà en equip i intentarà resoldre un problema tècnic seguint de manera 

ordenada les fases del procés tecnològic, sense oblidar-se que és convenient també 

deixar aprendre a l’alumne per assaig-error-reflexió, ja que l’error ha de formar 

part del seu aprenentatge. 

 La forma de treballar al taller és clarament activa per part de l’alumnat i es 

realitzarà en grups de tres o quatre alumnes. La presència del professor en els 

grups es centra en motivar, col.laborar com un membre més del grup, oferint 

recursos però mai solucions. 

 Per a aquells alumnes amb problemes d’aprenentatge i/o conducta, les 

adaptacions metodològiques es centraràn en els següents punts: 

 - Temps i tipus d’aprenentatge 

 - Metodologia més personalitzada 

 - Reforç de les técniques d’aprenentatge 

 - Priorització dels continguts procedimentals i actitudinals, així com els 

hàbits 

 - Augment de l’atenció orientadora 

 

 



9.- PROPOSTA DE TREBALL. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

 Anem a construir el joc del Quatre en ratlla, empleant com a material 

contraxapat o DM, i tenint en compte que s’han de complir les següents premises: 

⇒ El tauler de joc constarà de 6 files per 7 columnes de fitxes. 

⇒ Deurà de sustentar-se cobre la taula de forma vertical per a poder jugar. 

⇒ Les fitxes deuràn de caure lliurement per cada una de les columnes durant el 

joc i sene que dirant el trajecte de caiguda vagen a parar a un altra columna 

distinta de la que ha sigut introduïda. 

⇒ Les fitxes seràn de dos colors, un per a cada jugador, ben diferenciats i en 

nombre suficient per a omplir tot el tauler i en igualtat per a cada jugador. 

Seràn totes del mateix tamany i no superior a 3 cm de diàmetre. 

⇒ La fabricació de les fitxes serà a criteri de l’alumne, bé fabricades per ell, bé 

reciclant objectes, etc. 

 

10.- ACTIVITATS 

 

10.1.- ACTIVITATS GENERALS 

 Les activitats de caràcter general per a tot l’alumnat es detallen a l’Annex 1 

 

10.2.- ACTIVITATS ALUMNES ACI 

 Les activitats adreçades a alumnes amb necessitat d’adaptació curricular 

individual es detallen a l’Annex 2. 

 

10.3- ACTIVITATS DE REFORÇ 

 Veure Annex 3. 

 

 



10.4- ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

 Veure Annex 4. 

 

11.- AVALUACIÓ 

 Inicial: Es realitzará un qüestionari inicial per a conéixer el nivell de 

coneixements dels alumnes referents als tipus de fustes, ferramentes a emplear, 

instruments de medida i de dibuix, etc. (Annex 5) 

 Formativa: Es fará un seguiment continu de l’alumne mitjançant el següent 

registre individual de desenvolupament de la classe, el qual completarem 

periòdicament, atenent a les observacions que s’indiquen. (Annex 6) 

 Final: Es proposa realitzar una prova escrita on els alumnes demostren 

l’adquisició dels conceptes bàsics de la unitat, a més, revisarem els quaderns i 

avaluarem el projecte acabat junt al informe, atenent tant a la funcionalitat (que el 

objecte compleixca els objectius per els quals ha sigut disenyat i construït) com a 

l’estètica (nivell d’acabats, pulcritud i mesura de la netetja, etc). 

 



12.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 

 La proposta de treball es variarà segons les necessitats de l’alumne. 

 Reforç: El tauler de joc es realitzará amb cartó o cartolina, no així el suport 

per a mantindre’l vertical, el qual será igualment de contraxapat o DM. Un altra 

alternativa seria reduir el tauler per a un joc de Tres en ratlla, reduïnt d’aquesta 

manera les dimensions d’aquest, amb la conseqüent simplificació. En els casos 

d’alumnes més greus, per simplificar el treball, es fará entrega a l’alumne de les 

plantilles de cadascuna de les peces que composen l’objecte amb la finalitat de que 

aquest les còpie a la fusta o cartó. 

 Ampliació: Per a l’alumne advantatjat es proposa que en acabar la 

construcció, dissenye i construeixca algún tipus d’objecte per a guardar les fitxes 

quan no s’estiga jugant. 

 



ANNEX 1 

Proposta d’activitats generals 

 

1) Dibuixa el tall d’un tronc d’un arbre i assenyala en ell les parts de que consta. 

 

2) Enumera i explica les quatre fases de l’obtenció de la fusta. 

 

3) Tria el tipus de fusta més apropiat per a elaborar els objectes que es citen a 

continuació:  

1. Recobriments de sòls i parets 
d’una vivenda 

 - Fusta resistent a la humetat i 
barata 

2. Talla artesanal  - Fusta resistent i amb bones 
qualitats estètiques 

3. Taula per al televisor  - Fusta aïllant de la calor i el so 

4. Tanca exterior d’una parcel.la  - Fusta de textura suau i lleugera 

5. Joguets per a xiquets menuts  - Fusta blana i molt fàcil de treballar 
amb ferramentes manuals 

 

4) Escriu totes les persentacions comercials de la fusta que conegues i identifica-

les en algún trocet que trobes  al taller. 

 

5) Dibuixa el croquis d’una barrena amb les seues vistes principals (alçat, planta i 

perfil). 



ANNEX 2 

Proposta d’activitats alumnes ACI 

 

1) Posa el nom de les ferramentes del taller que conegues i que utilitzaríes per a 

treballar amb la fusta. 

 

2) Localitza les següents ferramentes al taller i dibuiza un croquis de cadascuna 

d’elles: 

 

1. XERRAC 2. REGLA GRADUADA 

3. TORNAVÍS 4. RASPA DE MITJA CANYA 



5. CARDA 6. RASPALL 



3) Uneix cada una de les ferramentes amb el ús que faríes d’elles en el taller:  

MARTELL  Fer un acabat fi e les peces de fusta 

GAT  Realitzar trepants mecànicament en qualsevol 
fusta 

SERRETA  Traçar o comprovar angles rectes 

XERRAC  Fixar una peça al banc de treball 

LLIMA  Realitzar trepants manualment en fustes blanes 

ESCAIRE  Tallar en fustes dures i de un cert grosor 

BARRENA  Clavar claus 

TREPADORA  Tallar diverses formes en fustes de poc grosor 
 

4) Dibuixa i coloretja un cercle cromàtic de 4 cm de radi, utilitzant compàs i regla. 

 

5) Fes amb contraxapat les senyals de tràfic més importants (triangulars, circulars, 

cuadrades i octogonal) i acaba-les pintant dels seus colors corresponents. 

 



ANNEX 3 

Proposta d’activitats de reforç 

 

1) Completa el següent quadre. Indica la fase corresponent del procés tecnològic 

per a cada activitat i després ordena-les de forma cronològica. 

ACTIVITAT FASE 

Realitzar esbossos i croquis d’un plumier  

Comprar la fusta necessària  

Comprovar les mides de les peces tallades  

Tallar les peces de fusta necessàries  

Polir i barnizar la fusta  

Identificar les ferramentesi útils necessaris  

Unir les peces entre si  

Calcular la quantitat de fusta necessària per a construir un 
plumier 

 

Valorar les repercusions mediambientals dels productes de 
desfet 

 

Comprovar que l’objecte compleix la necessitat per a la que 
fou construït 

 

 

2) Classifica les següents fustes en fustes d’ús general o fustes fines i en fustes 

blanes o dures.:  

FUSTA FUSTA D’ÚS 
GENERAL 

FUSTA FINA FUSTA 
BLANA 

FUSTA DURA 

Roure     

Pi     

Cedre     

Cirerer     

Xiprer     

Caoba     



Noguer     

Abet     

Faig     
 

3) En la classificació anterior, quines fustes dures i blanes destacaríes pels seus 

valors estètics?, quines fustes són les més resistents? 



4) Completa el següent cuadre: (pots afegir alguna tècnica més) 

TÈCNICA FINALITAT FERRAMENTES I 
ÚTILS 

NECESSARIS 

NORMES 
BÀSIQUES DE 
SEGURETAT 

TRAÇAT    

SERRAT    

RASPAT    

CLAVAT    

CARGOLAT    

TREPAT    

POLIT    

    

    
 

5) Escriu tots els tipus de raspes per a fusta que hi ha al taller i per a què 

utilitzaríes cadascuna d’elles. 

 

6) Contesta les següents preguntes sobre la construcció d’una caixa per a guardar 

compact-discs: 

a) S’han de relacinar les mides de l’objecte amb el seu ús? 

b) Pot influir el grosor del material en la variació de les mides originals? 

c) Quan es va a construir un objecte, s’ha de tindre en compte l’opinió de les altres 

persones? 

d) Imagína’t que has de realitzar una enquesta d’opinió sobre la caixa, quines 

preguntes faríes? 



ANNEX 4 

Proposta d’activitats d’ampliació 

 

1) Realitza en format A-4 el croquis d’alguns objectes senzills compostos per varis 

elements. Assigna un número a cada element i fes la llista de peces de cada 

objecte. A continuació suggerim alguns:  

 Plumier  Compàs  Serreta  Tornavís 

 Xerrac  Tisores  Martell  Tenalles 

 

2) Construeix un metre de fuster utilitzant les tècniques estudiades a la unitat. 

 

3) Busca informació sobre el nom d’algunes màquines existents al mercat amb les 

que podría fer-se el mateix treball que en una eina manual i amb menys esforç i més 

comoditat. Del fullet d’instruccions anota les precaucions més importants per al seu 

ús i manejament. 

 

4) Els pegaments tèrmics i les silicones serveixen per a unir distints tipus de 

materials. Informa’t i classifica’ls en funció de les seues aplicacions. 

 

5) Realitza al quadern un breu comentari sobre els encaixos estudiats. Indica el 

següent: 

 - Nom de l’encaix 

 - Dibuix del tipus d’encaix 

 - Tècniques utilitzades per a la seua unió 



ANNEX 5 

Proposta d’avaluació inicial 

 

1.- ¿D’on creus que s’obté la fusta? ¿I el cartó? 

2.- Escriu cinc objectes habituals que estiguen fabricades exclusivament de fusta. 

3.- ¿Per què creus que s’emplea tant la fusta al teu voltant i no un altre material? 

4.- ¿Creus que podriem viure sense fusta en el món? 

5.- ¿Quins altres materials bàsics coneixes amb els quals podries construir un 

objecte? 

6.- Dibuixa totes les ferramentes que coneixes i escriu el seu nom. 

7.- Classifica les anteriors ferramentes que has dibuixat en dos grups: un amb les 

ferramentes que utilitzaries per a treballar la fusta i l’altre amb les ferramentes 

que no utilitzaries per a treballar la fusta. 

8.- Escriu els instruments de dibuix de coneixques. 

9.- ¿Quin instrument utilitzaries per a trazar un cercle? 

10.- ¿Saps utilitzar l’ordinador? 



ANNEX 6 

Registre individual de desenvolupament de la classe 

 

  

 ALUMNE: 

___________________________________________________________ 

 PERÍODE AVALUAT: 

__________________________________________________ 

 TEMES TRACTATS: 

___________________________________________________ 

 OBSERVACIONS: 

_____________________________________________________ 

   

 ___________________________________________________ 

 

◊ Comprén els conceptes     

◊ Recorda i relaciona els conceptes 

◊ Dóna solució als problemes 

◊ Aplica les seues pròpies experiències 

◊ Adquireix destreses tècniques 

◊ Domina les representacions gràfiques 

◊ Domina la construcció d’objectes 

◊ Treballa adequadament en equip 

◊ Compleix les normes del taller 

◊ Mostra motivació i interés per l’àrea 

 


