
 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 

PORTES OBERTES DE L’ESO 

 

 



PER QUÈ ESTUDIAR TECNOLOGIA A L’ESO? 

Les tecnologies han adquirit una importància progressiva en la vida de les persones i en el  

funcionalment de la societat. La formació de les ciutadanes i els ciutadans requereix actualment una 

atenció específica a l'adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per prendre decisions sobre 

l'ús d'objectes i processos tecnològics, resoldre problemes relacionats amb ells i, en definitiva, per 

utilitzar els distints materials, processos i objectes tecnològics per augmentar la capacitat d'actuar 

sobre l'entorn, per millorar la qualitat de vida i per comunicar-se de manera eficaç en la societat del 

coneixement actual.  

 

L'ensenyament i aprenentatge d'aquesta matèria pretén fomentar i desenvolupar les habilitats que 

permeten a l'alumnat la comprensió dels objectes tecnològics i la seva utilització i manipulació, 

incloent-hi l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, internet i les comunitats virtuals 

com eines importants en aquest procés.  

 

Les tecnologies de la informació i comunicació influeixen positivament en el rendiment escolar si 

se'n fa un ús adequat, i subministren a l'alumnat una eina que li permet explorar totes les matèries 

curriculars, consolidar coneixements i simular fenòmens i situacions noves que ajuden a aprendre a 

aprendre.  

 

Com que a l'educació primària ja s'ha iniciat l'alumnat en les eines més senzilles de comunicació a 

través de les àrees, i aquests continguts són transversals i també es troben en els diferents  currículums 

de l'educació secundària obligatòria, des de la matèria de Tecnologies s'ha de vetllar perquè l'alumnat 

adquireixi un cabal més elevat d'habilitats i competències en les tecnologies de la informació i 

comunicació -explorar, obtenir, analitzar, intercanviar i presentar la informació- per poder-les utilitzar 

directament en les altres matèries, en les situacions quotidianes de comunicació i per garantir-ne l'ús 

de manera autònoma a fi de continuar el seu aprenentatge al llarg de tota la vida.  

La matèria de Tecnologies té lligams amb els continguts de les matèries de Ciències de la naturalesa, 

Ciències socials, geografia i història i Educació visual i plàstica, ja que s'hi treballen continguts 

comuns que afecten les relacions entre ciència, tecnologia i societat; i també amb les matèries 

instrumentals com les llengües i les matemàtiques.  

 

L'activitat tecnològica requereix un enfocament integrat dels distints elements que intervenen: les 

solucions tècniques tradicionals, el coneixement científic, l'aplicació tècnica, el component econòmic, 

la dimensió estètica, la dimensió comunicativa, etc. Tots aquests elements incideixen de manera 

rellevant en l'entorn i en la vida de les persones i permeten analitzar millor la manera en què els 

avanços científics i tècnics han influït en les condicions de vida i s'han adaptat a costums i creences 



de la societat en què s'han desenvolupat. Aquest enfocament permet a la matèria de tecnologies 

abordar la significació del coneixement que també s'imparteix en altres matèries.  

 

La matèria Tecnologies i les matèries de quart curs Tecnologia i Informàtica ofereixen un ampli 

ventall de metodologies i estratègies que, dins del marc del procés tecnològic, permeten arribar a la 

diversitat de capacitats i d'interessos l'alumnat. Les distintes vessants de la matèria també permeten 

desenvolupar en l'alumnat hàbits i capacitats que els seran imprescindibles en el futur, com ara actuar 

amb correcció i seguretat, conèixer i valorar les diferents formes d'incorporació al món productiu, 

orientar-se cap a estudis posteriors o ser usuaris crítics i responsables de les tecnologies.  

 

 

OBJECTIUS QUE VOLEM ASSOLIR AMB L’AJUDA DE LA TECNOLOGIA  

I. Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre 

el valor del diàleg de la cooperació de la solidaritat i del respecte als drets humans com a 

valors bàsics per a una ciutadania democràtica.  

II. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de 

disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un 

desenvolupament personal equilibrat.  

III. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar 

els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.  

IV. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els 

altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i 

resoldre els conflictes pacíficament.  

V. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, 

la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i 

assumir responsabilitats.  

VI. Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres 

cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.  

VII. Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de 

la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país.  

VIII. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en 

llengua catalana, en llengua castellana i, si s'escau, en aranès, i consolidar hàbits de lectura i 

comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.  

IX. Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.  



X. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el 

camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit 

crític.  

XI. Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses 

disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis 

de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.  

XII. Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora 

facilitin el pas del món educatiu al món laboral.  

XIII. Respectar la creació artística i gaudir-ne, comprendre els llenguatges de les diferents 

manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i de representació.  

XIV. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i 

contribuir a la seva conservació i millora.  

XV. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, 

afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida 

quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió 

humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.  

XVI. Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de 

gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres.  

 

  

 

  



Les característiques bàsiques d’aquests 4  cursos són: 

TECNOLOGIA 1r d’ESO 

Hores setmanals 1h a l’aula +1h al taller (meitat de l’alumnat) 

Llibre de text 

 

Utilització de les plataformes 

online 

➢ CLASSROOM 

➢ Moodle de La llauna 

➢ E-vocacion (plataforma de l’editorial Santillana) 

TECNOLOGIA   2n d’ESO 

Hores setmanals 1h a l’aula +1h al taller (meitat de l’alumnat) 

Llibre de text 

 

Utilització de les plataformes 

online 

➢ CLASSROOM 

➢ Moodle de La llauna 

➢ E-vocacion (plataforma de l’editorial Santillana) 

  

https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=modal-video-DeOVe2YV2Io
https://educaciodigital.cat/ieslallauna/moodle/
https://www.e-vocacion.es/
https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=modal-video-DeOVe2YV2Io
https://educaciodigital.cat/ieslallauna/moodle/
https://www.e-vocacion.es/


 

TECNOLOGIA 3r  d’ESO 

Hores setmanals 1h a l’aula +1h al taller (meitat de l’alumnat) 

Llibre de text 

 

Utilització de les plataformes online 

➢ CLASSROOM 

➢ Moodle de La llauna 

➢ E-vocacion (plataforma de l’editorial 

Santillana) 

TECNOLOGIA   4t d’ESO (OPTATIVA) 

Hores setmanals 3h 

Llibre de text 

 

Utilització de les plataformes online 

➢ CLASSROOM 

➢ Moodle de La llauna 

➢ E-vocacion (plataforma de l’editorial 

Santillana) 

 

https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=modal-video-DeOVe2YV2Io
https://educaciodigital.cat/ieslallauna/moodle/
https://www.e-vocacion.es/
https://www.e-vocacion.es/
https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=modal-video-DeOVe2YV2Io
https://educaciodigital.cat/ieslallauna/moodle/
https://www.e-vocacion.es/
https://www.e-vocacion.es/


INFORMÀTICA 4t d’ESO (OPTATIVA) 

Hores setmanals            3h 

Llibre de text 

 

Utilització de les plataformes online 
➢ CLASSROOM 

➢ Moodle de La llauna 

 

 

ACTIVITATS ON HA PARTICIPAT EL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA AMB 

l’ALUMNAT D’ESO   

❏ La Llauna participa al Projecte Menuda Badalona 

❏ Projecte menuda Badalona. Impressió en 3D 

❏ La Llauna col·labora amb el Massachusetts Institute of Technology a través del Programa 

MISTI Global Teaching Lab 

❏ Lliurament de Premis del Metrology World League 

❏ L'equip Llauna 3D campions del món de la Metrology World League 2015 

❏ Premi Enginy 2013 pel Treball de Recerca "El cotxe intel·ligent" 

❏ Treball de Recerca: creació d'un joc d'ordinador 

❏ Assistència del professorat de Tecnologia a la conferència de Richard Stallman i el 

programari lliure 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 

Es realitzen 1 o 2 proves parcials per trimestre 35% de pes en la nota, projectes al taller 35% de la 

nota, presentació del dossier 20 % i implicació en la matèria 10%. 

 

MATERIAL NECESSARI PER L’APROFITAMENT POSITIU DE LA MATÈRIA 

❏ Llibre de text. 

❏ Accés a un ordinador personal amb connexió a internet o tablet, per poder ampliar 

coneixements amb el material que envia el professorat. 

 

https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=modal-video-DeOVe2YV2Io
https://educaciodigital.cat/ieslallauna/moodle/
http://inslallauna.blogspot.com/2019/07/la-llauna-participa-al-projecte-menuda.html
http://inslallauna.blogspot.com/2019/11/projecte-menuda-badalona-impressio-en-3d.html
http://inslallauna.blogspot.com/2017/01/la-llauna-collabora-amb-el.html
http://inslallauna.blogspot.com/2017/01/la-llauna-collabora-amb-el.html
http://inslallauna.blogspot.com/2015/09/lliurament-de-premis-del-metrology.html
http://inslallauna.blogspot.com/2015/06/lequip-llauna3d-campions-del-mon-de-la.html
http://inslallauna.blogspot.com/2013/06/premi-enginy-2013-pel-treball-de.html
http://inslallauna.blogspot.com/2013/02/treball-de-recerca-creacio-dun-joc.html
http://inslallauna.blogspot.com/2012/11/richard-stallman-i-el-programari-lliure.html
http://inslallauna.blogspot.com/2012/11/richard-stallman-i-el-programari-lliure.html


EXEMPLES DE TREBALLS DE RECERCA REALITZATS ELS ÚLTIMS 

CURSOS AL BATXILLERAT, ON S’APLIQUEN ELS CONEIXEMENTS 

ADQUIRITS A L’ESO   

  

  

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

T’ESPEREM!!!!  


