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➤ PROJECTE  ieduTEC 

La irrupció de les noves tecnologies està provocant canvis molt importants en la 

nostra societat, els quals afecten àmbits tan diversos com el laboral, el social, el 

del lleure, el cultural o l’educatiu. En l’actualitat, aquestes tecnologies són un 

element de desenvolupament  i de transformació social i econòmica tan rellevant 

com ho van ser a la seva època la roda, la impremta o la màquina de vapor. 

El progrés tecnològic forma part de l’evolució sociocultural humana. És, 

particularment, en el darrer segle que la tecnologia, entesa com el conjunt 

d’activitats i coneixements científics i tècnics que tenen com a objectiu resoldre 

problemes i satisfer necessitats, individuals i col·lectives, ha anat adquirint cada 

cop més rellevància en el funcionament de la societat i en la vida de les 

persones.  

Precisament, perquè vivim en una societat tecnològica i complexa, urgeix 

analitzar i comprendre els mecanismes de la nostra evolució tecnològica i 

propiciar un desenvolupament integral, compensat i sostenible de la societat i del 

planeta. Cal evolucionar cap a un món més just i equilibrat, amatent a les 

conseqüències mediambientals i socials dels nous productes, sistemes i 

processos. I, per fer possible tot això, és important prestar una especial atenció 

a la formació tecnològica dels ciutadans. 

En l’àmbit de l’educació secundària, l’ensenyament de les matèries científiques i 

tecnològiques ha de conjugar de manera equilibrada la fonamentació 

cientificotècnica necessària per comprendre els fenòmens i les aplicacions 

bàsiques, el coneixement de les solucions tècniques en una gamma àmplia 

d’aplicacions, i finalment, l’experimentació pràctica que permetin a l’alumnat, de 

forma adequada, l’adquisició de les competències bàsiques. 

Atesa la importància que, per a la formació acadèmica dels alumnes, té la 

realització d’experiments i pràctiques en aquestes matèries, cal potenciar la 

formació pràctica i cercar noves formes d’accés als recursos i promoure la 

innovació educativa en noves tecnologies. 

 

 

 



● Què és ieduTEC? 

ieduTEC és un Projecte d’Innovació Educativa en Tecnologies que té com a 

finalitat promoure la innovació educativa i la investigació didàctica en 

l’ensenyament de matèries científiques i tècniques a l’ensenyament secundari, 

així com fomentar l’interès científic i tecnològic de l’alumnat i la utilització de les 

noves tecnologies.  

Aquest projecte, del Departament de Tecnologies de l’Institut Lluís Domènech i 

Montaner de Canet de Mar, també pretén potenciar l’excel·lència acadèmica i 

competencial en el nostre centre.  

Així mateix, es vol atendre millor, amb una actuació adient i coordinada, a tots 

aquells alumnes amb un gran potencial que no sempre rendeixen al màxim de 

les seves possibilitats, no contínuament estan prou motivats, en ocasions 

s’avorreixen a classe i no sempre se’ls pot donar l’atenció que requereixen. 

Cal, doncs, organitzar tot un seguit d’accions i bones pràctiques, per tal d’establir 

estratègies d’intervenció més eficients. 

El que es planteja, en resum, és una línia d’actuació complementària per millorar 

l’èxit educatiu del nostre institut en un determinat àmbit, oferir més oportunitats 

a l’alumnat i impartir-ne un ensenyament d’excel·lència. 

● Objectius del projecte ieduTEC? 

1. Fomentar l’interès científic i tecnològic de l’alumnat. 

2. Impulsar la utilització de les noves tecnologies. 

3. Promoure la innovació educativa i la investigació didàctica en l’ús de 

tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement. 

4. Fomentar la creativitat, la inventiva, la emprenedoria i la posada en 

pràctica d’idees per part de l’alumnat. 

5. Impulsar i millorar la formació pràctica de matèries de l’àmbit científic i 

tecnològic. 

6. Potenciar l’excel·lència acadèmica i competencial en el nostre Institut. 

7. Promoure la participació de l’alumnat en concursos, premis, projectes, 

seminaris, intercanvis i activitats externes al propi centre.  

8. Impulsar la realització de  Projectes de Recerca de 4t d’ESO i Treballs 

de Recerca de batxillerat amb un alt valor pedagògic i d’excel·lència. 

9. Donar, des del Departament de Tecnologies i des del propi centre, el 

màxim suport humà, material i econòmic per dur a terme els 

programes i projectes que es puguin desenvolupar per afavorir  aquesta 

formació i l’excel·lència en l’Institut. 

10. Atendre, de la manera més adequada possible, l’alumnat amb altes 

capacitats i/o bon rendiment acadèmic. 



◊ Projecte ieduTEC (PDF) 

 

◊ Projecte Aula Noves Tecnologies (PDF) 

 

https://drive.google.com/file/d/1aMFUReKv35bLzlCP7CPqrhR3LN_PtFBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jcxt_nmuxRiobZi1udmtstmL9YZliCn1/view?usp=sharing


➤ PROJECTE  "Programació i Robòtica" a l'ESO 

La programació i la robòtica, com a eina educativa, promou la innovació 

educativa en matèries de l’àmbit tecnològic, així com el foment de l’interès 

científic i tecnològic de l’alumnat i la utilització de les noves tecnologies. A més a 

més, potencia l’excel·lència acadèmica i competencial en el centre i fomenta la 

creativitat, la inventiva, l’emprenedoria i la posada en pràctica d’idees per part 

de l’alumnat. 

En resum, actuacions com aquesta, permeten implementar metodologies actives 

basades en la implicació de l’alumnat en l’experimentació, en el 

desenvolupament de projectes tecnològics i en el treball col·laboratiu i creatiu en 

equip. 

Al Departament de Tecnologies de l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet 

de Mar, fa anys que hem implementat un projecte, anomenat ieduTEC (un 

projecte d’innovació educativa en noves tecnologies), amb diverses propostes 

d’actuació complementàries que tenen com a objectiu millorar l’èxit educatiu del 

nostre institut en l’àmbit tecnològic, oferir més oportunitats a l’alumnat i 

impartir-ne un ensenyament actual, innovador i d’excel·lència. 

Paral·lelament i complementari al projecte més global  “iEduTEC”, hem creat un 

projecte més específic de “Programació i Robòtica” a l’ESO per promoure 

aquests coneixements a tota l’etapa de l’ESO.  

 

Estructura i continguts generals del projecte: 

★ TECNOLOGIA 1r ESO: 

○ Programació i robòtica amb robots Lego Mindstorm EV3. 

LEGO MINDSTORMS és un set de construcció de robots programables que ofereix 

l'oportunitat de construir, programar i controlar robots LEGO. El nou set MINDSTORMS EV3 

inclou tot el que es necessita per crear 17 robots que caminen, parlen i es mouen. El set EV3 

inclou un programari i apps que faciliten la construcció, la programació i el control del robot 

des d'un PC, un Mac, una tauleta o un telèfon intel·ligent. 

 



 
 

★ TECNOLOGIA 2n ESO: 

○ Scratch (projecte educatiu de llenguatge de programació).  

Scratch és un llenguatge de programació gratuït i de software lliure, basat en blocs gràfics i 

una interfície molt senzilla i intuïtiva, que  serveix per aprendre a programar a través del joc i 

l'experimentació i introduir així el pensament computacional. La seva interfície permet tant 

crear històries interactives, tutorials, jocs i animacions, com compartir els projectes amb altres 

usuaris en línia. Els projectes poden ser de temàtica variada i es pod,en adaptar i orientar a 

diferents àmbits i objectius.  

 

 
 

 

★ TECNOLOGIA 3r ESO: 

○ Llenguatge de programació Processing + mBlock (mBot). 

Processing és una aplicació de codi obert amb un llenguatge per a la programació d'imatges, 

animació i so. La seva sintaxi, basada en Java, és senzilla i està dissenyada per a 

programadors no gaire experimentats. Es fa servir per a ensenyar fonaments de programació 

dins d'un context visual i com a eina de producció professional per a projectes artístics, 

arquitectònics o de disseny. És utilitzat per estudiants, artistes, dissenyadors, arquitectes, 

investigadors i aficionats. 

mBlock és un entorn gràfic de programació basat en l'editor Scratch 2.0 per introduir la 

robòtica de forma senzilla i ensenyar a programar robots basats en Arduino. La interfície és 



molt amigable i intuïtiva. Usa blocs prèviament definits per donar ordres al robot i també 

permet treure-li tot el partit amb l'entorn d'Arduino.  

mBot Bluetooth és un kit de robòtica molt adient per iniciar els alumnes en la robòtica, 

programació i electrònica basat en Arduino i Scratch. 

 
 

★ TECNOLOGIA 4t ESO: 

○ Control, automatització i robòtica amb Arduino. 

Arduino és una plataforma de hardware lliure basada en una senzilla placa d'entrades i 

sortides i un entorn de desenvolupament que implementa el llenguatge de programació 

Processing/Wiring. Arduino es pot utilitzar per desenvolupar objectes interactius autònoms o 

pot ser connectat al programari de l’ordinador. Les plaques Arduino són petits ordinadors amb 

els quals es pot llegir informació de diferents sensors, així com controlar llums, motors i moltes 

altres coses. 

 

 

★ INFORMÀTICA 4t ESO: 

○ App Inventor. 

App Inventor és un entorn integrat de desenvolupament que permet crear aplicacions mòbils 

per al sistema operatiu Android. De forma visual i a partir d'un conjunt d'eines bàsiques, 

l'usuari va enllaçant un conjunt de blocs per crear l'aplicació. El sistema és gratuït i es pot 

descarregar fàcilment del web. Les aplicacions fruit d'App Inventor estan limitades per la seva 

simplicitat, tot i que permeten cobrir un gran nombre de necessitats bàsiques en un dispositiu 

mòbil. 



 
 

 

➤ PROJECTE “Taller Obert: Impulsem les noves tecnologies!” 

Els dimarts a la tarda el Taller de Tecnologia (convertit en  és Aula Multifuncional 

de Noves Tecnologies) és obert a la inventiva, l’emprenedoria i la iniciativa 

personal. Tots els alumnes amb motivació i ganes de treballar alguna temàtica 

relacionada amb la tecnologia, la robòtica o la programació poden venir al centre 

i desenvolupar els seus propis projectes tecnològics. 

La “classe del futur”, és a dir, una Aula Multifuncional de Noves Tecnologies, és 

un espai reconfigurable dividit en zones. El seu equipament està repartit per les 

diferents zones i inclou equipament i recursos digitals, taules amb facilitats de 

connexió i materials per facilitar la investigació, un petit estudi de gravació que 

permet la creació, edició i emissió de vídeos, taules interactives, llocs informàtics 

i un racó tradicional de treball. 

A més de pel seu equipament, l'aula destaca per la divisió en zones amb la 

finalitat d'afavorir i estimular els processos d'ensenyament i aprenentatge, fent 

de l'alumnat el protagonista de tot el procés: l'alumne investiga, interactua, 

intercanvia, desenvolupa, crea i presenta. 

 



➤ PROGRAMA mShools “Scratch Challenge” 

Proposta didàctica per a 2n d’ESO, impulsada per la Fundació Mobile World 

Capìtal i promoguda pel Departament d’Ensenyament, que s’aplica per primera 

vegada el curs 2017-2018 i on els alumnes han de resoldre reptes al voltant de 

la programació amb Scratch. 

 

 

➤ PROGRAMA mShools “App Education” 

Proposta didàctica per a 4t d’ESO, impulsada per la Fundació Mobile World 

Capìtal i promoguda pel Departament d’Ensenyament, que se centra en el 

disseny i la creació d’aplicacions per a dispositius mòbils, alhora que promou el 

treball en equip a l’aula i fomenta l’esperit emprenedor entre els alumnes. App 

Education permet millorar les competències digitals i l’esperit emprenedor dels 

alumnes. 

 

➤ PROGRAMA “IMPULSEM LA ROBÒTICA. TECNOLOGIES 

CREATIVES A L’AULA” (IRTCA) 

El programa “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula” esdevé 

una oportunitat per aprofundir de forma sistemàtica i competencial en el 

desenvolupament d’un conjunt d’activitats orientades al treball per projectes 

sobre la plataforma Arduino. L’objectiu és que l’alumnat treballi des d’una 

perspectiva oberta i activa, en plataformes obertes sota el concepte de 

programari i maquinari lliures que disposen d’una gran comunitat d’usuaris arreu 

del món. 



Les activitats, experiments i projectes, inicialment adreçades a l’alumnat de 

quart d’ESO que cursa la matèria optativa de Tecnologia, es realitzen amb un kit 

que inclou components electrònics, dispositius de control i elements mecànics de 

recolzament en una sèrie de mini-projectes o activitats de control. L’objectiu 

d’aquests experiments és ajudar l’alumnat a transformar el seu rol d’usuaris de 

tecnologia en creadors de tecnologia des d’una perspectiva globalitzadora. 

● Objectius 

- Fomentar l’ús de la tecnologia com a eina de creació. 

- Fomentar l’educació basada en el desenvolupament de projectes. 

- Estimular l’aprenentatge competencial de la tecnologia. 

- Desenvolupar projectes que inclouen dispositius programables. 

- Integrar coneixements aplicant la metodologia STEAM (Science Technology 

Engineering Art Mathematics). 

- Desvetllar l’interès de l’alumnat envers els temes científics i tecnològics per 

orientar-los cap a estudis i professions d’aquest àmbit. 

 
 

➤ GOLAB: PROJECTE EUROPEU DE LABORATORIS REMOTS 

El projecte europeu Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning 

at School) fomenta l'ús educatiu de laboratoris remots i en línia en centres 

educatius a gran escala (més de 1000 centres a Europa). El portal educatiu Go-

Lab ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar experiments personalizats 

amb laboratoris en línia, i permet que el  professorat pugui enriquir les seves 

activitats de classe amb demostracions, compartir i disseminar les experiències 

amb la comunitat pedagògica en un ambient web. El portal Go-Lab ofereix l'accés 

a un conjunt de laboratoris en línia que pertanyen a centres de recerca, com 

l'Agència Espacial Europea (ESA, Holanda), el Centre Europeu de Recerca Nuclear 

(CERN, Suïssa), o el Nucli Interactiu d'Astronomia (NUCLIO, Portugal), així com 

universitats i altres institucions. 

 



 
 

 

➤ CodeWeek 

La Setmana de la Programació de la Unió Europea CodeWeek és una 

iniciativa de base que té com a objectiu apropar la programació i l'alfabetisme 

digital d'una forma amena, divertida i interessant. 

Aprendre a programar ajuda als alumnes a donar-li sentit al món en constant 

canvi que ens envolta, a conèixer millor com funciona la tecnologia i a 

desenvolupar capacitats i competències que els permeti innovar i explorar idees 

noves. 

Tot l’alumnat d’ESO participa en aquesta iniciativa a nivell europeu, a través del 

Departament de Tecnologies, organitzant activitats relacionades amb la 

programació i la robòtica durant una setmana del mes d’octubre i també al llarg 

de tot el curs. 

 
 


