
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (1er ESO) 

 

TÍTOL: Disseny d’una rampa 

 

1.- JUSTIFICACIÓ 

El objectiu d’aquesta unitat és que l’alumne, a través del disseny i 

construcció d’una rampa, pose en pràctica el procés tecnològic i es familiaritze en el 

manejament de distints materials. 

 A més s’introduirà el concepte de plànol inclinat, del qual la rampa és un bon 

exemple, insistint en que la funció d’aquesta es reduir l’esforç a realitzar per a 

pujar o baixar càrregues. 

 

2.- OBJECTIUS GENERALS 

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

els dels apartats: 

 1), 2), 3), 4), 5), 8) i 10) 

 

3.- OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 - Dissenyar i construir objectes senzills de fusta i cartó. 

 - Conéixer les propietats bàsiques dels materials en general i de la fusta i el 

paper en particular. 

 -Comprendre les diferents propietats dels distints tipus de fustes i de paper 

i les seues aplicacions. 

 - Comprendre les fases del procés de resolució tècnica de problemes. 

 - Aprendre algunes destreces bàsiques de treball amb la fusta i el cartó. 

 - Conéixer els útils empleats en el dibuix tècnic, així com algunes tècniques 

elementales de representació, com l’esbós. 



 

4.- OBJECTIUS ALUMNES ACI 

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

didàctics es concretaràn en els següents punts: 

 - Aprendre algunes destreces bàsiques de treball amb la fusta i el cartó. 

 - Abordar amb autonomia i creativitat pròpia problemes tecnològics senzills 

que obliguen a prendre una sèrie de decisions. 

 - Reconéixer objectes en funció de la matèria prima utilitzada per a la seua 

construcció. 

 - Fomentar el treball en equip i el respet mutu. 

 

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. 

 

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 és clarament d’iniciació a la tecnologia i de presa de 

contacte amb la forma de treballar al taller, per tant s’ubicarà a la primera 

avaluació. 

 

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 

 Es tracta de dissenyar i construir una rampa, empleant com a material cartó 

de doble corruga, contraxapat o DM, i tenint en compte que s’han de complir les 

següents premises: 

⇒ La rampa tindrà una estructura resistent que la mantinga en peu. 

⇒ La rampa serà recorreguda per una boleta que no deurà d’eixir-se’n en tot el 

llarg de la rampa. 

⇒ La longitut de la rampa serà de 30 cm. 

⇒ La boleta caurà des d’una altura de 15 cm.. 

⇒ Es disposarà d’una base de recollida de les boletes al final del trajecte. 

 

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 i de paper, 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: Es facilitarà una plantilla model on estiguen croquitzades totes les 

peces que constitueixen la rampa per a què l’alumne tinga un punt de partida. També 

es pot construir la rampa utilitzant objectes d’ús quotidià que ens poden ser útils i 

que l’alumne deurà d’aportar, com per exemple, construir el cos de la rampa amb 

tubs de paper higiènic o paper d’alumini domèstic tallats a “mitja canya” i units 

consecutivament. 

 Ampliació: Sobre la rampa ja construïda, l’alumne disenyarà algún sistema 

que prolongue el temps de caiguda de la boleta, és a dir, es farà una rampa 

temporitzada.  



 Un altra activitat seria dissenyar i construir un mecanisme per a donar-li a la 

rampa una inclinació variable en cualsevol moment. 

 



ANNEX 2 

Proposta d’activitats alumnes ACI 

 

1) Partint d’un llistó de fusta massissa i grosa, fes un bastó de beisbol utilitzan 

només la raspa. 

 

2) El professor et donarà el desenvolupament dels poliedres que es citen a 

continuació: 

 tetraedre  hexaedre o cub  hexaedre rectangular 

 octaedre  dodecaedre   icosaedre 

Retalla i munta cadascun dels poliedres amb cartolina de colors. 

Una vegada muntats compta i anota el número de cares de cada un. 

Finalment pega cara amb cara de cada poliedre formant amb tots una estructura en 

arc. 

 

3) Costrueix amb cartó els teus propis imants per a la nevera de ta casa amb els 

dibuixos i les formes que dissenyes tu. No oblides colorejar-los. 

 

4) Dissenya i construeix amb cartó tres posa-gots de forma circular, tres de forma 

quadrada i tres de forma lliure. Pinta’ls amb color vius i plastifica’ls amb plàstic 

adhesiu per a que siguen resistents a l’aigua. 

 

5) Serra i llima una peça de forma triangular. Després pega-la a una peça cuadrada 

de 150 mm de costat. 



ANNEX 3 

Proposta d’activitats de reforç 

 

1) Contesta:  

 A) Quins aspectes consideres més importants per a desenvolupar amb 

eficiència un vertader treball en equip? 

 B) En què consisteix el repart de feines en un equip de treball? 

 

2) Compara distints tipus de paper: 

 Paper moneda Paper per a dibuix Paper per a 
embalatges 

De quin color és?    

És resistent?    

És porós?    

És impermeable?    

Pot reciclar-se?    
 

3) Contesta: 

 A) És correcte emplear un rotulador per a comenzar a dibuixar un esbós? Per 

què? 

 B) És correscte utilitzar el compàs per a escriure? I per a dibuixar línies 

rectes? 

 

4) Dibuixa cinc rectes paral.leles i separades 10 mm entre si. Després traça una 

perpendicular a totes elles. Quins instruments de dibuix necessites?  

 

5) Realitza el mateix exercici sobre paper milimetrat. Necessites els mateixos 

instruments? Per què? 



ANNEX 4 

Proposta d’activitats d’ampliació 

 

1) Treballant en grup, feu un mural sobre la fusta i els seus derivats. Completeu en 

ell unes taules com les següents: 

FUSTA CARACTERÍSTIQUES APLICACIONS 

Balsa Blana, de color clar, 
lleugera, poc resistent, 
peridora. 

Embalatges, elements 
aïllants, palets de gelats. 

   

   
 

FORMA COMERCIAL COMPOSICIÓ APLICACIONS 

Tàblex Residus d’asserrader i 
taulers vells. 

Planxes per a traseres 
d’armaris, caixoneres, 
etc. 

   

   
 

TIPUS DE PAPER CARACTERÍSTIQUES APLICACIONS 

Cartolina Opaca, resistent al 
desgast, grosa, compacta, 
poc porosa. 

Dibuixos, murals, 
manualitats, etc. 

   

   
 

2) Realitza en format A-4 el croquis acotat corresponent al despeçament d’un arc 

de marqueteria. 

 

3) Esquematitza el procés de fabricació del paper  mitjançant un diagrama de 

quadres. 



 

4) Atenent a les propietats de les fustes, contesta: 

 A) Quines diferències trobes entre la duresa i la resistència? Poden 

relacionarse ambdues propietats? 

 B) Quin significat té el concepte de conductivitat tèrmica? 

 C) Fes dues columnes en les que es llisten les fustes més dures i les fustes 

més resistents, respectivament 



5) Hi ha molts tipus de martells per a aplicacions especials. Busca informació sobre 

aquestes ferramentes i clasifica-les en funció de la seua aplicació. 

 

6) També hi ha al mercat caragols per a aplicacions especials. Busca informació i 

classifica els caragols en funció de la seua aplicació. 

CARAGOL TIPUS DE CAP APLICACIÓ 

   

   

   

   
 

7) Esquematitza el procés de fabricació del paper  mitjançant un diagrama de 

quadres. 

 

 



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 

 


