


La nostra aposta digital de l’àrea tecno.eso/  
presenta una doble oferta que inclou:

TRIA EL TEU projecte.eso/



OFERTA 2

CURS DIGITAL

•	Materials	per	als	quatre	cursos	de	l’ESO.

•	Amb	continguts	nous	i	adaptats	al	suport	digital.

•	Amb	itineraris	pautats	opcionals.

•	Compatibles	amb	tots	els	entorns	virtuals	d’aprenentatge.

•	Molt	fàcils	d’utilitzar.

LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL

El	llibre de curs	és	el	manual	de	l’assignatura.	Inclou	totes	
les	unitats	del	curs:	continguts	i	activitats	d’aprenentatge	 
i	consolidació.

És	una	bona	base	que	pot	complementar-se	amb	els	mate-
rials digitals del curs tecno.eso/

A	més,	també	hi	ha	el	mural	d’aula	les eines.

OFERTA 1



Un projecte INTUÏTIU i	fàcil	de	fer	servir	per	docents	i	alumnes.

Un projecte ESTRUCTURAT en	unitats	didàctiques	i	sessions.

Un projecte MOTIVADOR amb	reptes	originals.

Un projecte PAUTAT però	flexible,	amb	itineraris	recomanats	o	de	consulta	opcionals.

Un projecte QUE ATÉN LA DIVERSITAT d’alumnat	i	professorat.

Un projecte MULTISUPORT amb	materials	multimèdia	i	que	preveu	també	el	

treball	en	paper.

Un projecte OBERT AL MÓN amb	un	banc	de	recursos	propis	i	exclusius.

Un projecte CURRICULAR
L’oferta	per	al	curs	2012-2013	comprèn	tots	els	cursos	d’ESO	d’aquestes	deu	àrees:

català.eso/

lengua.eso/

bioigeo.eso/

físiquím.eso/

mates.eso/

socials.eso/

tecno.eso/

visualiplas.eso/

ciutadania.eso/

ètica.eso/

Els nous materials de Text-La Galera  
EN SUPORT DIGITAL

tecno.eso/



CURS DIGITALOFERTA 1

Cada	curs	de	tecno.eso/ està	format	per	8 UNITATS DIDÀCTIQUES estructurades en SESSIONS de classe. Una	sessió	equival	a	una	 
classe	(i	en	alguns	casos,	a	dues,	si	es	proposa	alguna	activitat	procedimental	de	resolució	obligada	a	l’aula	de	tecnologia)	d’uns	
50	minuts	de	durada.

Els	cursos	del	projecte.eso/	incorporen	una	secció	transversal	de	TÈCNIQUES DE TREBALL	amb	orientacions,	recursos	i	estratègies.	
És	una	eina	bàsica	per	ajudar	els	alumnes	a	millorar	el	seu	rendiment	personal	en	el	procés	d’aprenentatge.

Les	programacions	i	el	tractament	dels	continguts	es	fonamenten	en	les	COMPETÈNCIES BÀSIQUES	i	s’adapten	als	diversos	
perfils	d’estudiants.

El	professor	o	professora	podrà	escollir	un	ITINERARI PAUTAT,	amb	un	guió	predeterminat	i	ambientat	en	una	història,	o	bé	
elaborar	el	seu	propi	itinerari	fent	un	ús	lliure	i	personalitzat	dels	materials.

En	 cada	 unitat	 didàctica	 es	 planteja	 un	 REPTE o PROJECTE	 per	 mitjà	 d’un	 vídeo	 i	 uns	 personatges	 que	 mantenen	 el	 fil	
argumental	del	curs.	La	combinació	de	tots	els	reptes	parcials	conduirà	els	alumnes	a	la	realització	d’un	treball	final	global.

Cada	sessió	s’associa	a	unes	ACTIVITATS,	ordenades	per	nivells	de	dificultat	 i	basades	en	la	interactivitat	 i	els	recursos	que	
aquest	nou	suport	proporciona.

L’àrea de tecno.eso/ té	una	secció	específica	de	REPORTATGES	amb	recursos	multimèdia	seleccionats	segons	els	continguts.	
Aquests	recursos	seran	de	gran	utilitat	per	al	professorat	i	els	alumnes	en	el	treball	dels	materials.



programació	de	continguts	de	primer	curstecno.eso/

2 TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ I1 LA TECNOLOGIA I EL PROCÉS TECNOLÒGIC 3 TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ II 4 ELS MATERIALS I LA TECNOLOGIA

Els estris de dibuix

El dibuix tècnic

El croquis. El plànol. 
Perspectives

Projeccions i vistes. 
Representació de les 
projeccions

Talls, seccions i trencaments

Representació a escala

Reportatge
De	l’esbós	a	la	realitat.

Procediment
Muntatge	de	dos	retallables.

Repte
Croquis	en	perspectiva	dels	
aparells	bàsics	d’una	estació	
meteorològica.

La tecnologia  
i el llenguatge tecnològic

El procés tecnològic.  
Fases del procés

Tecnologia, medi ambient  
i estacions meteorològiques

La gàbia meteorològica

Aparells meteorològics 
senzills I

Aparells meteorològics 
senzills II

Reportatge
Els	petits	i	els	grans	invents	 
de	la	humanitat.

Procediment
Disseny	i	construcció	d’un	logotip.

Repte
Disseny	d’aparells	bàsics	 
d’una	estació	meteorològica.

L’acotació en el dibuix 
tècnic I

L’acotació en el dibuix 
tècnic II

Els instruments de mesura I

Els instruments de mesura II

El CAD I

El CAD II

Reportatge 
Pel·lícules	fetes	amb	ordinador.

Procediment 
Construcció	d’un	goniòmetre.

Repte
Plànols	dels	aparells	bàsics	 
d’una	estació	meteorològica.

La fusta: material  
per excel·lència de la 
història de la tecnologia

Els metalls

Els plàstics. Els materials 
ceràmics

Propietats físiques  
dels materials

Propietats mecàniques  
dels materials

Els residus industrials

Reportatge 
Microelectrònica	i	nanotecnologia,	 
no	hi	ha	qui	ho	pari!

Procediment 
Construcció	d’un	raspador.

Repte 
Construcció	dels	aparells	bàsics	 
d’una	estació	meteorològica.



CURS DIGITALOFERTA 1

6 LES ESTRUCTURES5 LES EINES 7 EL SISTEMA INFORMÀTIC. EL PROCESSADOR  
   DE TEXTOS

8 EL FULL DE CÀLCUL

Concepte d’estructura. 
Elements secundaris  
de les estructures

Estabilitat de les estructures I

Estabilitat de les estructures II

Elements d’unió I

Elements d’unió II

Les coles

Reportatge
Una	estructura	molt	especial:	 
la	torre	Agbar.

Procediment
Construcció	d’un	suport	per	a	CD.

Repte 
Elements	d’unió	adequats	 
per	a	construir	els	aparells	bàsics	 
de	l’estació	meteorològica.

Les eines. Instruments  
de treball. Estris de traç

Eines de tall

Eines de perforar

Les claus. Altres eines

La soldadura

Materials i eines per a 
construir un circuit elèctric

Reportatge
Les	eines	del	futur.

Procediment
Construcció	d’un	suport	de	taula	
per	a	un	quadre	o	una	fotografia.

Repte
Eines	adequades	per	a	construir	
els	aparells	bàsics	de	l’estació	
meteorològica.

El sistema informàtic

El maquinari i el programari

El sistema operatiu I

El sistema operatiu II

El processador de textos I

El processador de textos II

Reportatge
Història	de	l’escriptura.

Procediment 
Ressaltar	paràgrafs	d’un	text.

Repte
Construcció	del	baròmetre,	 
el	pluviòmetre	i	l’higròmetre.

El full de càlcul

Operacions simples  
i fórmules 

Presentació de dades

Creació d’un full de càlcul

Gràfics I

Gràfics II

Reportatge
Els	virus	informàtics.

Procediment
Integració	i	combinació	 
de	dades	d’una	base	de	dades	 
en	el	processador	de	textos.

Repte
Construcció	del	termòmetre,	 
el	penell	i	l’anemòmetre.

Les unitats d’informàtica es poden 
treballar amb programari lliure

i amb programari llicenciat



programació	de	continguts	de	segon	curstecno.eso/

2 CORRENT ALTERN. MOTORS ELÈCTRICS1 L’ELECTRICITAT 3 INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA 4 LES PRIMERES MATÈRIES

El corrent elèctric altern

Generació del corrent 
altern

Transformació del corrent 
altern

Transport i distribució del  
corrent elèctric

Els motors elèctrics

Potència i rendiment  
dels motors elèctrics

Reportatge
Envoltats	de	motors	elèctrics!

Procediment
Construcció	d’un	motor	elèctric	 
de	corrent	continu.

Repte
Moviment	de	les	rodes	del	cotxe	 
a	partir	del	moviment	del	motoret	
elèctric.

L’electricitat

El circuit elèctric i els seus 
components I

El circuit elèctric i els seus 
components II

Tipus de circuits elèctrics

Magnituds, unitats i lleis

Aplicacions i ús de 
l’electricitat

Reportatge
La producció neta d’energia 
elèctrica.

Procediment
Construcció	d’un	fanal.

Repte
Mapa	del	circuit	elèctric	del	cotxe	
dirigit.

L’electrònica

Electrònica analògica  
i electrònica digital

Components electrònics bàsics I

Components electrònics bàsics II

Transformació del corrent

Muntatge d’un circuit 
electrònic

Reportatge
Gordon	Moore,	un	visionari?

Procediment
Construcció	d’un	semàfor.

Repte
Tipus	de	corrent	que	mourà	el	
cotxe.

Les primeres matèries

L’explotació minera I

L’explotació minera II

L’explotació minera III

Operacions per a la 
preparació  
del mineral

La planta classificadora  
de graves

Reportatge
Vols	visitar	una	mina?

Procediment 
Construcció	d’una	planta	
classificadora	de	graves.

Repte
Procés de preparació d’alguna 
primera	matèria	necessària	per	a	
l’elaboració	d’una	peça	bàsica	del	
cotxe.



CURS DIGITALOFERTA 1

6 COMERCIALITZACIÓ5 EL PROCÉS DE FABRICACIÓ 7 NAVEGACIÓ PER INTERNET 8 EL CORREU ELECTRÒNIC.
PROGRAMES DE PRESENTACIONS

Comercialització

L’emmagatzematge

Transport de mercaderies I

Transport de mercaderies II

El transport combinat i els 
contenidors

Transports especials

Reportatge 
Catalunya,	terra	de	fires	i	mercats.

Procediment
Construcció	d’un	toro.

Repte
Comercialització	del	cotxe	dirigit.

El procés de fabricació

Caracterització de les 
empreses

Organització de l’empresa

Procés de fabricació

Control de qualitat i servei 
postvenda

Tractament i classificació  
dels residus industrials

Reportatge
Treballadors	industrials,	abans	 
i	ara.

Procediment
Construcció	d’un	joc	de	tres	en	
ratlla.

Repte
Procés	de	fabricació	d’una	peça	
bàsica	del	cotxe.

Navegació per internet

Els navegadors

La situació de les pàgines web

Situació i recerca  
de pàgines web I

Situació i recerca  
de pàgines web II

La recerca de les pàgines 
web I

La recerca de les pàgines 
web II

Reportatge 
Webs	temàtiques.

Procediment 
Treball	d’exploració	de	les	eines	
que proporciona l’escriptori de 
l’Edu365.

Repte
Incorporació	dels	LED	com	a	llums	
del	cotxe.

El correu electrònic

Configuració de les bústies

Redacció d’un missatge

Les bústies i les safates  
del correu

Els programes de 
presentacions

Inserció de diapositives

Propietats del quadre de text

Reportatge
Informàtica	i	meteorologia.

Procediment 
Elaboració	d’una	presentació	
completa	que	s’autoexecuta.

Repte
El	nostre	prototip.

Les unitats d’informàtica es poden 
treballar amb programari lliure

i amb programari llicenciat



programació	de	continguts	de	tercer	curstecno.eso/

2 LES FONTS D’ENERGIA1 EL PROJECTE TÈCNIC 3: MÀQUINES SIMPLES  4 MECANISMES

Mapa – presentació
L’energia solar
•	Les	fonts	d’energia	al	nostre		planeta
•	Les	energies	primàries 

Les energies secundàries 
Les	energies	alternatives

•	Les	energies	que	depenen	
directament	del	Sol

•	Les	cèl·lules	solars	o	fotovoltaiques
•	L’energia	solar	i	la	producció	

d’aigua calenta
•	Els	captadors	solars	d’alta	

temperatura	i	de	baixa	
temperatura

•	Els	captadors	solars	al	buit

L’energia eòlica
•	L’energia	eòlica	i	els	aerogeneradors
•	Els	parcs	eòlics

L’energia hidràulica
•	Les	centrals	hidroelèctriques
•	L’aigua	canalitzada	dels	llacs
•	Els	embassaments
•	Les	minicentrals

L’energia biològica
•	L’energia	de	la	biomassa
•	Els	biocombustibles	líquids
•	La	incineració	dels	residus	sòlids	

urbans.	El	biogàs

Les energies fòssils
•	Les	energies	fòssils.	El	carbó 

El	petroli.	El	gas	natural
•	Els	combustibles	derivats	del	

petroli.	El	procés	de	refinament	
del petroli cru

•	Les	energies	fòssils	i	l’impacte	
ambiental

Energies tèrmica, 
geotèrmica i mareomotriu
•	L’energia	geotèrmica
•	L’energia	tèrmica.	Les	centrals	

termoelèctriques
•	L’energia	mareomotriu

L’energia nuclear de fissió

La recerca d’energies 
alternatives
•	La	recerca	d’energies	alternatives
•	Les	noves	centrals	tèrmiques
•	Noves	tecnologies	per	als	

vehicles
•	Els	vehicles	elèctrics
•	Els	vehicles	híbrids
•	Els	motors	d’hidrogen
•	La	tecnologia	nuclear	del	futur:	

la	fusió	nuclear

Procediment
Construcció	d’un	avió.

Reportatge
El	Despertaferro,	un	cotxe	solar	
català	a	la	cursa	Sun	Race.

Repte
Preparació	del	material	necessari	
pel	sistema	elèctric	de	la	moto 
i	construcció	de	tots	els	circuits.

Mapa – presentació 
El procés tecnològic i el 
projecte tècnic
•	Caracterització	dels	elements	 

i	les	fases	del	procés	tecnològic:
•	El	projecte	tècnic
•	Els	documents	tècnics

La memòria tècnica.  
Els plànols

Pressupost econòmic i plec  
de condicions

L’oficina tècnica

Procediment
Elaboració	d’un	projecte	tècnic.

Reportatge
La	Berlin	Hauptbahnhof.

Repte
Anàlisi	del	plànol	inicial	 
del projecte de construcció  
d’una	moto.

Mapa – presentació
Característiques de les 
màquines
•	Què	és	una	màquina?
•	Parts	d’una	màquina
•	Tipus	de	moviments
•	Principis	físics	de	les	màquines

Classificació de les màquines
•	La	classificació	de	les	màquines
•	Les	màquines	simples
•	Les	màquines	complexes

La palanca i el pla inclinat
•	La	palanca
•	Tipus	de	palanques
•	La	llei	de	la	palanca
•	El	pla	inclinat

El cargol
•	El	mecanisme	cargol-femella
•	Elements	bàsics	d’una	rosca
•	Classes	de	rosques

La roda i la politja
•	La	roda,	la	manovella	i	el	torn
•	La	politja	i	la	corriola
•	La	politja	mòbil	i	el	polispast

Les rodes dentades
•	Dents,	entrants	i	engranatges
•	Mecanització	de	les	rodes	

dentades
•	Elements	fonamentals	de	les	

rodes de dents rectes

Procediment
Construcció	d’una	romana.

Reportatge
Les	màquines	simples	en	el	món	
dels	esports.

Repte
Construcció	de	les	rodes	de	la	
moto.

Mapa – presentació
Mecanismes de 
transmissió directa
•	Classificació	dels	mecanismes
•	Elements	dels	mecanismes	de	

transmissió	directa
•	Les	rodes	de	fricció

Engranatges i relació  
de transmissió
•	Els	engranatges
•	Tipus	d’engranatges
•	La	relació	de	transmissió

Transmissió mitjançant 
elements flexibles
•	Transmissió	per	corretja
•	Transmissió	per	cadena

Elements auxiliars per a la 
transmissió
•	Elements	auxiliars	per	a	la	

transmissió
•	Trens	de	mecanismes
•	Canvi	de	marxes

Biela-manovella, lleves  
i excèntriques
•	El	mecanisme	de	biela-manovella
•	Les	lleves	i	les	excèntriques
•	L’arbre	de	lleves

Altres mecanismes
•	El	mecanisme	de	cremallera
•	El	cargol	o	vis	sens	fi
•	La	creu	de	Malta
•	Els	embragatges
•	Els	frens
•	Els	inversors	de	gir

Procediment
Construcció	d’una	barrera.

Reportatge
El	sistema	de	transmissió	d’un	
automòbil.

Repte
Preparació	i	muntatge	del	sistema	
de	transmissió	de	la	moto.



CURS DIGITALOFERTA 1

6 LES TELECOMUNICACIONS5 MOTORS TÈRMICS 7 BASES DE DADES RELACIONALS 8 CONFECCIÓ DE PÀGINES WEB

Mapa – presentació
El procés de telecomunicació
•	Què	vol	dir	telecomunicació?
•	El	procés	de	telecomunicació

Transmissió entre emissors  
i receptors
•	Els	canals	de	transmissió
•	Els	cables	de	telecomunicacions
•	Emissors,	repetidors	i	receptors
•	Antenes
•	Satèl·lits	de	comunicació

Sistemes de codificació
•	El	sistema	analògic
•	El	sistema	digital

L’amplificació del so
•	La	comunicació	auditiva
•	L’amplificació	del	so

 La telefonia
•	La	xarxa	telefònica
•	La	telefonia	digital
•	La	telefonia	mòbil
•	La	telefonia	per	internet
•	El	fax

La ràdio
•	La	ràdio
•	La	modulació
•	Les	emissores	i	la	freqüència

La televisió
•	La	televisió
•	La	càmera	de	televisió
•	El	receptor	de	televisió
•	El	so	en	la	televisió
•	La	televisió	digital

Les xarxes d’ordinadors
•	Les	xarxes	d’ordinadors
•	El	correu	electrònic.	El	xat.	El	bloc
•	Altres	sistemes	de	telecomunicació
•	El	radar.	El	sonar.	El	GPS

Procediment
Construcció	d’un	telègraf.

Reportatge
Globalització:	positiva	o	negativa?

Repte
Muntatge	del	conjunt	del	manillar	 
i	el	suport	de	la	roda	davantera.

Mapa – presentació
Motors hidràulics
•	Classificació	dels	motors
•	La	història	del	motor
•	Els	motors	hidràulics
•	La	turbina	hidràulica

Motors tèrmics
•	Els	motors	tèrmics
•	Classificació	dels	motors	tèrmics
•	La	termodinàmica

Motors de combustió 
externa
•	Motors	de	combustió	externa
•	La	màquina	de	vapor
•	Elements	bàsics	de	la	màquina	

de	vapor
•	La	turbina	de	vapor

Motors de combustió 
interna
•	Motors	de	combustió	interna
•	Parts	del	motor	d’explosió:	 

la culata
•	Parts	del	motor	d’explosió:	el	bloc
•	Parts	del	motor	d’explosió:	el	càrter
•	Funcionament	del	motor	d’explosió
•	Mecanisme	pistó-biela
•	Sistema	de	distribució

Sistemes del motor 
d’explosió
•	Sistema	d’alimentació	del	motor:	

l’injector
•	Sistema	d’alimentació	del	motor:	

el	turbocompressor
•	Sistema	d’alimentació	del	motor:	

el	carburador

•	Sistema	elèctric	d’encesa
•	Sistema	de	refrigeració
•	Sistema	de	greixatge

Motor d’explosió de quatre 
temps
•	El	motor	d’explosió	de	quatre	

temps	d’Otto
•	Fase	d’admissió
•	Fase	de	compressió
•	Fase	d’explosió	i	expansió
•	Fase	d’escapament
•	El	motor	dièsel
•	La	cursa	i	la	cilindrada

Motor d’explosió de dos 
temps
•	El	motor	d’explosió	de	dos	temps
•	Les	fases	del	motor	d’explosió	 

de	dos	temps
•	Fase	d’admissió-compressió
•	Fase	d’explosió-escapament

Altres motors de combustió 
interna
•	La	turbina	de	gas
•	El	turboreactor

Procediment
Representació	d’un	motor	
d’explosió.

Reportatge
La	fórmula	1.

Repte
Construcció	del	conjunt	pistó-
biela-cigonyal.

Mapa – presentació
Arxius	i	bases	de	dades
•	Concepte	de	base	de	dades
•	Camps,	registres	i	taules

Entorn de treball Access
•	Inici	de	treball	amb	l’Access
•	El	gestor	de	bases	de	dades	de	

l’Access
•	Creació	d’una	taula
•	Creació	d’un	camp

Formularis
•	Concepte	de	formulari
•	Ús	de	formularis

Consultes: ordenació 
 i selecció
•	Creació	d’una	consulta	senzilla
•	Ordenació	de	registres
•	Filtració	de	dades
•	Passos	per	a	fer	una	consulta	

relacional

Informes
•	Utilitat	dels	informes
•	Passos	per	a	crear	un	informe
•	Desar	i	recuperar	un	informe
•	Imprimir	un	informe

Relació entre taules
•	Relacions	entre	taules	diferents
•	Consulta	relacional	amb	una	

taula de relació

Procediment
Integració	de	programes.

Reportatge
Bases	de	dades	documentals.

Repte
Muntatge	del	conjunt	constituït	 
pel	xassís,	el	dipòsit	i	el	seient.

Mapa – presentació
L’editor de pàgines web
•	L’editor	de	pàgines	web	

Dreamweaver
•	La	finestra	del	Dreamweaver
•	Llocs	web
•	La	primera	pàgina	de	l’editor
•	Desar	una	pàgina	web
•	El	llenguatge	HTML

Format de textos
•	El	text	i	els	seus	formats
•	Format	dels	paràgrafs

Les imatges
•	La	mida	de	les	imatges
•	La	paleta	de	colors
•	Formats	d’imatge
•	Inserció	d’imatges	en	una	pàgina	

web
•	Obtenció	d’imatges
•	Desar	imatges	amb	el	Gimp

Propietats de la pàgina
•	Les	propietats	de	la	pàgina

Les taules
•	Les	taules
•	Inserció	d’una	taula
•	Format	de	taules	i	cel·les
•	Desar	imatges	amb	el	Gimp
•	Propietats	d’una	taula
•	Propietats	de	cel·les,	files	i	columnes

Enllaços
•	Els	enllaços
•	Llocs	de	destinació	dels	enllaços
•	Inserció	d’un	enllaç

Altres elements
•		Més	elements	per	a	la	pàgina	

web
•		Les	miniaplicacions	del	Java	

(applets)
•		Les	miniaplicacions	del	Flash

Enviar la pàgina web
•		Enviar	una	pàgina	web	al	

servidor

Procediment
Confecció	d’una	pàgina	web.

Reportatge
Seguretat	a	internet.

Repte
Muntatge	final	de	la	moto.

Les unitats d’informàtica es poden 
treballar amb programari lliure

i amb programari llicenciat



programació	de	continguts	de	quart	curstecno.eso/

2 ESTRUCTURA DE L’HABITATGE1 L’HABITATGE 3 LES INSTAL·LACIONS D’UN HABITATGE 4 ELECTRÒNICA

Mapa – presentació
Les estructures
•	Els	elements	d’una	construcció
•	Característiques	i	elements	de	les	

estructures
•	Materials	de	les	estructures

Divisió horitzontal d’un 
habitatge
•	L’esquelet	de	l’edifici:	les	parets
•	L’aparell
•	Tipus	de	parets

Les obertures de l’edifici
•	Les	portes
•	Parts,	materials	i	tipus	de	portes
•	Les	finestres
•	Parts,	materials	i	tipus	de	finestres
•	L’arc

Divisió vertical d’un 
habitatge
•	La	divisió	d’un	habitatge
•	El	forjat
•	El	sostre
•	El	terra

Les escales
•	El	sistema	de	comunicació	 

entre pisos
•	L’esglaó	o	graó
•	El	tram	i	la	barana
•	Tipus	d’escales

La protecció de l’edifici
•	Les	cobertes
•	Les	cobertes	planes
•	Les	cobertes	inclinades
•	Estructura	de	les	cobertes	

inclinades
•	Recobriment	de	les	cobertes	

inclinades
•	Desguàs	de	les	cobertes

Procediment
Construcció	d’una	marquesina.

Reportatge
L’arquitectura	bioclimàtica.

Repte
Construcció	de	les	estructures	
que	hauran	de	suportar	els	
microruptors	i	les	bases	de	
connectors	femella.

Mapa – presentació
El procés tecnològic d’un 
habitatge
•	Identificació	del	problema
•	Cerca	d’informació	i	tria	de	la	

millor	solució
•	Realització	del	projecte	 

i	avaluació

Representació gràfica  
de l’habitatge
•	Les	vistes	d’un	edifici
•	Tipus	de	plànols	d’un	habitatge

Moviments de terres  
i fonaments
•	El	terreny
•	L’assentament
•	L’esbrossada,	l’anivellació 

	i	l’excavació
•	Els	fonaments:	 

la	base	de	l’edifici
•	Classes	de	fonaments

Els materials petris naturals
•	Els	materials	de	construcció
•	Els	materials	petris	naturals

Els materials petris 
transformats
•	El	ciment
•	La	calç
•	El	guix

Els materials aglomerants
•	Materials	d’unió
•	El	morter
•	El	formigó
•	L’encofrat

Els materials ceràmics
•	L’argila.	La	tova	i	el	maó
•	La	porcellana
•	El	vidre
•	Classificació	de	les	peces	

ceràmiques

Materials orgànics, plàstics  
i metàl·lics
•	La	fusta
•	El	plàstic	i	les	pintures
•	El	ferro

Procediment
Construcció	d’una	llosa	de	formigó.

Reportatge
La	fàbrica	de	ciment	pòrtland	 
de	Castellar	de	n	’Hug.

Repte
Construcció	de	l’estructura	de	
fusta	d’una	pista	de	bitlles

Mapa – presentació
La instal·lació d’aigua
•	Les	instal·lacions	bàsiques	d’un	

habitatge
•	La	presa	d’aigua
•	El	comptador
•	La	instal·lació	d’aigua	potable
•	Instal·lació	de	desguàs

Ús de l’aigua
•	El	rebut	de	l’aigua
•	L’ús	responsable	de	l’aigua

La instal·lació d’electricitat
•	Transport	d’energia	elèctrica
•	La	presa	de	terra
•	El	comptador
•	El	QPCP
•	L’ICP
•	L’ID
•	Els	PIA
•	Les	conduccions

Ús de l’electricitat
•	El	rebut	de	l’electricitat
•	L’ús	responsable	de	l’electricitat

La instal·lació de gas
•	El	gas	combustible
•	Gas	natural	i	GLP
•	Instal·lació	per	a	gas	canalitzat
•	El	comptador	de	gas
•	Instal·lació	per	a	GLP

Ús del gas
•	El	rebut	del	gas
•	L’ús	responsable	del	gas

La climatització
•	Control	de	temperatura	 

i	humitat
•	Sistemes	de	calefacció
•	Aparells	de	refrigeració	i	bombes	

de calor
•	Instal·lacions	solars	tèrmiques
•	Circuits	oberts	o	tancats
•	Instal·lacions	solars	

fotovoltaiques

Altres instal·lacions
•	Instal·lacions	de	protecció
•	Instal·lacions	de	comunicacions
•	La	domòtica
•	Instal·lacions	domòtiques

Procediment
Construcció	d’una	instal·lació	
elèctrica.	

Reportatge
Evitar	la	contaminació	 
a	l’habitatge.

Repte
Construcció	del	receptacle	de	la	
pila.

Mapa – presentació
Electrònica i circuits 
electrònics
•	L’electrònica
•	Els	circuits	electrònics
•	Els	components	electrònics

Els elements passius
•	El	resistor
•	El	condensador
•	La	bobina

Els materials 
semiconductors
•	Els	materials	semiconductors
•	Semiconductors	intrínsecs	 

i	extrínsecs

Els elements actius
•	Els	díodes	semiconductors
•	Polarització	directa	i	inversa
•	El	díode	LED
•	El	transistor
•	Paràmetres	del	transistor
•	El	transistor	com	a	amplificador

Circuits electrònics 
analògics
•	Exemple	1
•	Exemple	2
•	Exemple	3
•	Exemple	4
•	Exemple	5
•	Exemple	6

Altres circuits electrònics
•	Circuit	de	doble	sentit	de	gir	

(d’un	motor	de	corrent	continu)
•	Circuit	amb	optoacobladors

Muntatge de circuits 
electrònics
•	Placa	protoboard
•	Placa	de	circuit	imprès

Electrònica digital  
i àlgebra de Boole
•	L’electrònica	digital
•	Sistema	de	numeració	binari
•	L’àlgebra	de	Boole
•	Funcions	lògiques	bàsiques

Funció lògica i circuit lògic
•	Obtenció	de	la	funció	lògica
•	Termes	mínims	i	termes	màxims
•	Obtenció	del	circuit	lògic
•	El	mètode	de	Karnaugh
•	Exemple	de	disseny	de	circuits	digitals

Circuits digitals
•	Circuits	digitals	combinacionals
•	Codificador	i	descodificador
•	Multiplexor	i	desmultiplexor
•	Comparador,	semisumador,	

sumador	i	ALU
•	Circuits	digitals	seqüencials
•	Biestable,	comptador	i	registre	

de	desplaçament
•	Circuits	digitals	integrats

Procediment
Muntatge	d’un	numerador	amb	
pantalla	tipus	visualitzador	de	set	
segments.

Reportatge
La	microelectrònica	dels	circuits	
integrats.

Repte
Muntatge	del	circuit	electrònic.
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6 LES MÀQUINES EINA5 PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA 7 AUTOMÀTICA I ROBÒTICA 8 SIMULADORS INFORMÀTICS

Mapa – presentació
Les màquines eina
•	Definició	i	utilitat	 

de	les	màquines	eina
•	Elements	de	les	màquines	eina

Classificació de les màquines 
eina I
•	Classificació	segons	el	sistema	 

de	treball
•	Màquines	eina	amb	

despreniment	de	doladura

Classificació de les màquines 
eina II
•	Classificació	segons	el	tipus	 

de	moviment
•	Màquines	eina	de	moviment	 

de tall rectilini
•	Màquines	eina	de	moviment	 

de tall circular continu
•	Màquines	eina	amb	

despreniment	de	doladura	fina
•	L’eina	de	tall
•	Parts	i	angles	principals	d’una	

eina de tall

El tornejament i el torn
•	El	tornejament
•	El	torn
•	Parts	principals	del	torn

El fresatge i la fresadora
•	El	fresatge
•	La	fresadora
•	Parts	principals	de	la	fresadora

La rectificació i la rectificadora
•	La	rectificació
•	La	rectificadora
•	Parts	principals	de	la	rectificadora
•	Les	moles

El control numèric (CN)
•	Naixement	del	control	numèric
•	Funcionament	del	control	

numèric
•	Avantatges	del	control	numèric
•	La	programació	amb	CN
•	Exemple	de	programació	amb	CN
•	Màquines	eina	de	gran	producció
•	Màquines	eina	per	a	

mecanitzacions	especials
•	Disseny	i	producció	assistits	per	

ordinador

Control de qualitat
•	Introducció	al	control	de	qualitat
•	Exemple	de	control	de	qualitat

Lubricació i refrigeració
•	Lubricació	i	refrigeració
•	Tipus	de	refrigerant

Normes de seguretat
•	Utilització	segura	de	les	

màquines	eina

Procediment
Disseny	d’un	programa	amb	
control	numèric.

Reportatge
Conformació	amb	màquines	eina	
per	a	mecanitzacions	especials.

Repte
Muntatge	de	l’estructura	del	
tauler	amb	el	circuit.

Mapa – presentació
La mecànica de fluids
•	Què	és	un	fluid?
•	La	mecànica	de	fluids

Propietats i magnituds dels 
fluids
•	Propietats	dels	fluids
•	Magnituds	i	unitats

Elements del circuit 
pneumàtic I
•	Grup	compressor
•	Cilindres	d’efecte	simple	i	

d’efecte	doble

Elements del circuit 
pneumàtic II
•	Vàlvules	distribuïdores
•	Altres	tipus	de	vàlvules

Exemples de circuits 
pneumàtics
•	 Exemples	1	i	2
•	 Exemples	3	i	4
•	 Exemples	5	i	6

Elements del circuit hidràulic
•	Bomba	hidràulica
•	Cilindre	i	èmbol
•	Vàlvules	i	vies
•	Ràcords
•	Exemples	de	circuits	hidràulics

Aplicacions de la pneumàtica  
i la hidràulica
•	Comparació	entre	circuits
•	Aplicacions	de	la	pneumàtica	 

i	la	hidràulica

Procediment
Construcció	d’una	cinta	
transportadora	automàtica	amb	
sistema	pneumàtic.

Reportatge
Recollida	pneumàtica	de	residus	
sòlids	urbans.

Repte
Finalització	del	muntatge	del	
circuit	electrònic.

Mapa – presentació
De l’artesania a l’automatització
•	 De	la	mecanització	 

a	l’automatització
•	 El	camí	cap	a	la	robotització

Bases mecàniques
•	 Els	primers	robots	industrials
•	 L’ofimàtica
•	 Bases	mecàniques	dels	

automatismes
•	 Els	sistemes	elèctrics 

i	electromagnètics

Sistemes de control
•	 L’automatització 

i	la	realimentació
•	 Regulador	de	boles	amb	

realimentació
•	 Els	sensors
•	 Elements	de	decisió	i	d’execució

Aplicacions dels automatismes
•	 Aplicacions	dels	automatismes	

en	els	sistemes	de	fabricació
•	 Sistemes	de	transferència
•	 Unitats	de	fabricació	flexible
•	 L’automatització	i	la	informàtica

La robòtica
•	 La	robòtica
•	 Aplicacions	de	la	robòtica

Les parts d’un robot
•	 L’estructura	física
•	 L’equip	de	control

Procediment
Construcció	d’un	semàfor	
programat.

Reportatge
Coneixes	l’Asimo?

Repte
Muntatge	de	la	tapa	superior	de	
la	caixa	de	la	pista	de	bitlles.

Mapa – presentació
Els simuladors informàtics
•	 Simuladors	informàtics	o	

laboratoris	virtuals

Simulació d’un habitatge
•	 Programes	basats	en	el	CAD
•	 Arquitecto	3D
•	 Google	SketchUp
•	 FloorPlan
•	 Altres	programes

Simulació de circuits elèctrics  
i electrònics
•	 El	simulador	de	circuits
•	 EDISON
•	 TINA
•	 RCSim
•	 Crocodile	Clips	Elementary
•	 Crocodile	Clips	3
•	 PCB	Wizard	i	Qucs
•	 Simuladors	per	a	Linux

Simulació pneumàtica  
i hidràulica
•	 Simulació	pneumàtica	 

i	hidràulica
•	 Fluidsim
•	 Pneusim

Simulació de màquines de CN
•	 Programació	amb	codis	G&M
•	 WinUnisoft
•	 Altres	simuladors	de	CN

Simulació d’automatismes  
i control
•	 Automation	Studio	i	Automgen
•	 Altres	programes

Procediment
Edició	i	simulació	de	circuits	
electrònics.

Reportatge
Els	simuladors	de	vol.

Repte
Encaixar	el	LED	i	fer	les	últimes	
soldadures per a tenir llesta la 
pista	de	bitlles.

Les unitats d’informàtica es poden 
treballar amb programari lliure

i amb programari llicenciat



Aquesta	és	la	interfície	que	presenta	la	pàgina	Índex 
d’un curs de tecno.eso/.	Hi	trobem	l’accés	a	cada	una	
de	les	unitats	didàctiques	del	curs	i	a	altres	recursos,	
com	la	Guia del professor,	els	vídeos	relacionats	amb	
els reptes o projectes	que	proposem	i	les	seccions 
específiques	de	cada	àrea.	

Pàgina  
ÍNDEX DEL CURS

Menú	visual	de	les	unitats	
didàctiques	dels	curs	amb	una	
breu	presentació	dels	continguts.

Secció	específica	de	l’àrea.

Des	d’aquí	es	pot	accedir	 
a	la	Guia	del	professor.

estructura de cada curstecno.eso/

En	aquest	vídeo	els	personatges	proposen	
el	repte	o	projecte	final	del	curs.

Vídeo	de	presentació	dels	personatges	que	mantindran	el	fil	
argumental	de	cada	un	dels	reptes	que	formen	el	curs,	on	s’explica	
als	alumnes	el	problema	o	enigma	que	hauran	de	resoldre.
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La	 interfície	 d’una	 unitat	 didàctica	 de																																											
tecno.eso/ està	pensada	perquè	els	mate-
rials	es	treballin	en	pantalla,	i	presenta	uns	
menús	molt	intuïtius	que	faciliten	la	nave-
gació	pels	continguts.

Navegació per una 
UNITAT

Número	de	la	unitat.

Secció	específica	de	l’àrea.

Des	d’aquí	es	pot	accedir	 
a	la	Guia.	

Sessió.

Menú	desplegable	amb	els	
continguts	de	les	diferents	
sessions	que	es	treballen.

Apartats	fixos	en	totes	
les	unitats	del	curs.	

Títol	de	la	unitat.

Accés	a	les	tècniques	de	
treball.

Àrea	de	consulta.	Es	poden	fer	
cerques	seleccionant	el	banc	 
de	recursos	que	interessi	més.

Accés	a	totes	les	activitats	
de	la	unitat.

Vídeo	inicial	del	repte	de	la	unitat.

Proposta	d’itinerari	pautat	lineal.



Uns reptes  
MOLT MOTIVADORS

El	repte o projecte de cada unitat didàctica s’explica 
mitjançant	un	vídeo.	L’exposició	del	treball	és	guiada	
pels	personatges,	 i	va	acompanyada	d’unes	Pautes  
i Fitxers	que	seran	molt	útils	per	als	alumnes.		

estructura de cada curstecno.eso/

Concreció	del	repte.

Títol	del	repte.
Pautes	i	recomanacions	 
per	a	treballar	el	repte.

Barra	de	controls	del	vídeo. Vídeo.
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ESQUEMES

Totes les unitats didàctiques tenen un esquema o mapa 
de conceptes	dels	continguts	que	ofereix	una	síntesi	 
visual	i	navegable	dels	blocs	temàtics.	Tots	els	continguts	
de	la	unitat	d’un	cop	d’ull.

Alguns	punts	de	l’esquema	
enllacen	amb	les	informacions	
de	la	unitat.



Pantalla  
D’UNA SESSIÓ

Les	pantalles	d’informació	de	les	unitats	di-
dàctiques	tenen	un	caràcter	expositiu	i	refe-
rencial,	i	estan	basades	en	un doble suport 
interrelacionat,	el	textual i el gràfic.	

La informació	es	planteja	amb	un	hiper-
text	 que	 enllaça	 amb	 pàgines	 internes	 o	
amb	mèdies	seleccionades	d’acord	amb	els	
continguts	que	s’estan	treballant.

estructura de cada curstecno.eso/

“Pàgines” o pantalles 
d’una	sessió.Títol	de	la	sessió.Contingut	de	la	pàgina.Galeria.Títol	de	la	unitat.

Eines	per	a	personalitzar	
els	materials	(notes	 
i	comentaris,	importació	
d’arxius	propis,	impressió	
de	materials,	etc.).

Activitats	relacionades	
amb	el	contingut	de	 
la	sessió.	

Informació	 
amb	hipervincles.

Enllaços	d’interès	
recomanats	per	 
la	sessió.
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Vídeo.

La Galeria	 ofereix	 una	 aproximació	 multimèdia	 als	
continguts	mitjançant	fotografies,	animacions,	vídeos	
i	arxius	de	so.

Informació	interrelacionada.

Imatge	interrelacionada	
amb	la	Galeria.



estructura de cada curstecno.eso/

ACTIVITATS

Cada	sessió	té	associat	un	paquet	d’activitats relacio-
nades	en	tot	moment	amb	el	contingut	que	s’està	tre-
ballant	a	classe.	Les	activitats	que	es	proposen	estan	
ordenades	seguint	un	procés	de	treball	pautat	i	són	
molt	atractives	tant	pel	contingut	com	pel	format.

Menú	amb	les	activitats	
proposades	per	treballar	els	
continguts	d’aquesta	sessió.
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PDF	dels	enunciats	de	les	
activitats	per	a	imprimir-les.

Llista	de	les	activitats	
de	la	sessió.

En	les	activitats	obertes	que	l’alumne	envia	al	professor,	
aquest	té	la	possibilitat	d’introduir	la	nota	de	valoració.	
L’alumne	podrà	visualitzar	aquesta	qualificació.



estructura de cada curstecno.eso/

Activitats  
DE REFORÇ

Cada	 unitat	 proposa	 un	 conjunt	 d’activitats de re-
forç	que	tenen	en	compte	especialment	 la	diversitat	
d’alumnes	i	posen	una	atenció	especial	a	les	necessitats	
de	cadascun	d’ells	per	a	assolir	els	aprenentatges.	

PDF	dels	enunciats	de	les	
activitats	per	imprimir-les.

Accés	a	totes	les	activitats	 
de	reforç	de	la	unitat.

Repetir	l’activitat.

Imprimir	la	pantalla.

Corregir.

Solució	accessible	només	 
per	al	professor	o	professora.



CURS DIGITALOFERTA 1



AUTOAVALUACIÓ

Totes les unitats presenten una autoavaluació de 
valoració	individual	dels	alumnes	de	tipus	test	i	au-
tocorrectiva.	

Si	la	resposta	no	és	correcta,	l’enunciat	de	la	pregun-
ta	enllaça	amb	la	pantalla	d’informació	per	a	repas-
sar	el	que	no	s’ha	après.

estructura de cada curstecno.eso/

Test	de	10	preguntes.
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PROCEDIMENTS

A	cada	curs	de	tecno.eso/,	s’hi	han	incorporat	pro-
cediments	 relacionats	amb	els	 continguts	del	curs.	
Els	procediments són activitats pautades que repre-
senten	un	procés	ordenat	i	seqüenciat	de	construc-
ció,	anàlisi,	creació	i	resolució.

estructura de cada curstecno.eso/

Introducció. Títol	del	procediment.
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Explicació	pas	a	pas	 
del	procediment.

Suport	multimèdia	
il·lustrat	(fotografia,	
dibuix,	animació,	vídeo...).

Explicació	dels	materials	
i eines necessàries per  
fer	el	procediment.



REPORTATGES

Els reportatges	són	una	secció	específica	dels	cursos	
tecno.eso/.	 Es	 tracta	 d’articles	 que	 enriqueixen	 els	
continguts	que	s’aniran	treballant	en	cada	una	de	les	
unitats	didàctiques	del	curs.	

estructura de cada curstecno.eso/

Fotografies	o	vídeos	
relacionats	amb	el	reportatge.

Índex	de	les	activitats	
específiques	del	reportatge.

Títol	del	reportatge.Cos	del	reportatge.
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Activitats	específiques	per	
a	treballar	el	reportatge.

Eines	de	correcció	
d’ús	del	professor.

Enviar	al	professor.



Des	del	perfil	de	professor	de	cada	un	dels	cursos	es	pot	accedir	a	la	guia didàctica.

Aquesta	guia	ofereix	una	explicació	general	del	projecte	i	conté	una	guia	ràpida	d’ús	dels	mate-
rials.	També	s’hi	explica	l’estructura didàctica de l’àrea i la programació del curs,	amb	els	
continguts,	els	objectius	i	les	competències	bàsiques,	així	com	una	proposta d’avaluació inicial 
i final.	

A	 més,	 de	 cada	 una	 de	 les	 unitats	 del	 curs,	 es	 pot	 consultar	 la	 programació,	 les	 orientacions	 
didàctiques	i	fer	servir	un	model	de	control	amb	les	solucions	corresponents.

La	guia	didàctica	està	disponible	en	format PDF	per	a	poder-la	consultar,	descarregar	i	imprimir.

També	s’ofereixen	les	programacions	del	curs	en	Word.

Guia didàctica  
DEL CURS

estructura de cada curstecno.eso/
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estructura de cada curstecno.eso/

Tots els cursos de tecno.eso/	 tenen	a	 l’abast	 la	
Biblioteca	digital,	un	banc	de	recursos	propis	i	ex-
clusius	de	gran	qualitat.

Biblioteca  
DIGITAL

L’Enciclopèdia de l’estudiant d’ESO
Eina	de	consulta	innovadora	
adreçada	als	estudiants,	amb	 
la	qual	podran	resoldre	dubtes,	
estudiar	i	fer	millor	els	treballs.

El Diccionari d’Enciclopèdia Catalana
Un	diccionari	pràctic	per	a	trobar	
les	paraules	d’ús	més	freqüent	i	les	
pròpies	de	les	àrees	de	coneixement	
de	l’ensenyament	obligatori.

L’Enciclopèdia.cat
És	una	versió	renovada	“en	línia”	
de	la	Gran	Enciclopèdia	Catalana	
amb	més	de	mig	milió	d’entrades.

El curs
Cerca	dintre	 
de	la	informació	
del	curs.
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Els	cursos	digitals	disposen	d’un	sistema de 
cerca a la Biblioteca digital que	funciona	

amb	un	cercador	que	fa	servir	la	tecnolo-
gia             .	Es	tracta	d’una	forma	de	cer-
ca	fàcil	i	coneguda	per	tots	els	usuaris.

CURS DIGITAL

TECNOLOGIA



Requeriments bàsics del projecte.eso

Tant la plataforma com els materials funcionen correctament amb 
Windows, Linux i Mac Os fent servir els navegadors:
•		Internet	explorer,	versions	7	i	8
•		Firefox:	versions	3.X
•		Google	Chrome

Per a veure determinats materials cal tenir instal·lats:
•		Adobe	Flash	Player	9	o	superior
•		Adobe	Reader	8	o	superior

Pel que fa a l’ordinador, es requereix:
•		Processador	mínim:	Intel	Atom	270	(netbooks)	/	Pentium	III	a	1	GHz
•		Memòria	òptima:	1	GB	RAM

Una	resolució	mínima	de	pantalla	de	1024	x	600	píxels.

Per	a	una	visualització	completa	de	les	pàgines,	és	recomanable	
un	màxim	de	dues	barres	d’eines	visibles	al	navegador.

El projecte.eso/ funciona 
en tots els entorns 
virtuals d’aprenentatge.

PERFIL DE PROFESSOR O PROFESSORA 
Des	d’aquesta	pantalla	s’accedeix	a	les	prestacions	generals	de	la	plataforma.

Accés	al	menú	
d’un	curs.

Accés	al	
calendari 
i consulta dels 
esdeveniments	
passats	o	futurs.

Consulta	
o	modifi	cació	
de les dades 
personals 
del	professor.

Els	professors	
poden	penjar	arxius,	
crear	blocs,	wikis	i	
fòrums	de	debat.

Accés	a	la	missatgeria	
interna o correu i a la 
secció	d’avisos.	
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Funcions i eines:

•	Gestió	de	grups	i	subgrups.

•	Historial	dels	alumnes:	informes,	seguiment	
d’avaluacions,	etc.	de	cada	alumne.

•	Missatgeria	interna.

•	Espai	per	a	la	publicació	d’arxius	de	creació	pròpia	
dels	professors.

•	Eines	com	fòrums,	wikis,	missatgeria	instantània,	
blocs…	associades	a	cursos.

•	Calendari	i	agenda,	personal	i	per	curs.

Accés	a	un	grup	
o	subgrup.

Consulta	de	la	llista	
d’alumnes	del	grup.

Tornar a la 
pàgina	del	curs.

Es	poden	afegir	alumnes	al	
grup	seleccionat	o	eliminar-ne.

GESTIÓ DE GRUPS I SUBGRUPS



Text-LaGalera	ha	creat	una	plataforma	pròpia	a	
partir	del	Moodle	per	a	facilitar-ne	l’adaptació	al	
nou	entorn	de	 treball.	A	més,	 s’hi	han	 incorpo-
rat	prestacions	pròpies	que	la	converteixen	en	un	
Moodle	personalitzat.	

PERSONALITZAT

EL CURS

Consulta	de	la	llista	d’alumnes	
d’aquest	curs	i	grup.

El	professor	pot	fer	el	seguiment	
de	totes	les	activitats	que	ha	fet	
cada	alumne.	
Aquest	mòdul	funciona	en	totes	
les	plataformes	que	són	Moodle.

Accés	al	curs	digital.
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QUALIFICADOROpcions	que	permeten	fi	ltrar	
o triar els resultats que es 
mostren	en	pantalla.

Permet	seleccionar	les	
unitats els resultats de 
les	quals	es	volen	veure.

Puntuació	mitjana	obtinguda	
en	cada	activitat.

Percentatge	d’activitats	
realitzades	dins	la	unitat.

Permet	veure	la	mitjana	d’intents	
de	les	activitats	i	les	dades	del	
primer,	el	darrer	o	el	millor	intent.

Permet	indicar	la	franja	
de	temps	per	a	la	qual	
es	vol	veure	els	resultats.

Activitats	de	la	unitat.	La	icona	“T”	
identifi	ca	les	activitats	de	resposta	
oberta.	I	la	fl	etxa	identifi	ca	les	
activitats	autocorrectives.

Títol	de	la	unitat	o	les	
activitats	seleccionades.	

Permet	triar	l’alumne	les	dades	
del	qual	es	volen	consultar.

Puntuació	mitjana	obtinguda	 Percentatge	d’activitats	

Permet	seleccionar	un	grup	o	curs.

Nom	dels	alumnes	
seleccionats.

Activitat	oberta	pendent	
de	corregir.	Es	pot	corregir	
fent	clic	sobre	la	casella.

Tornar	a	la	pàgina	del	curs.

Permet	triar	les	activitats	que	
es	volen	veure	(fi	nalitzades,	
de	resposta	oberta	pendents	de	
corregir,	les	ja	corregides,	etc.).

Puntuació	obtinguda.	
Es	pot	modifi	car	fent	
clic	sobre	la	casella.

Les dades es poden exportar en un 
arxiu	en	format	CSV,	que	es	pot	
obrir	i	treballar	amb	Excel	o	Calc.



El kit d’emergència per a l’àrea de tecno.eso/  

inclou els materials següents:

•	Presentacions,	arxius	multimèdia	de	suport	per	a	
projectar	o	per	a	pissarres	digitals	interactives.

•	PDF	de	les	activitats.

•	Llibre	del	curs	digitalitzat.

•	PDF	de	la	guia	didàctica	del	curs	digital.	

•	Programació	de	continguts	del	curs	digital.

Els	continguts	d’aquest	kit	es	poden	
actualitzar	a	través	de	la	pàgina	web	
www.lagaleratext.cat.

Un projecte sempre 
connectat
El	projecte.eso/ inclou 

un KIT D’EMERGÈNCIA 

fora	de	línia	que	té	en	

compte	les	necessitats	dels	

alumnes	i	dels	professors	per-

què	es	pugui	seguir	treballant	

sense	trencar	el	ritme	de	la	classe.



www.lagaleratext.cat
A LA PÀGINA WEB TENS TOTA LA INFORMACIÓ 
AL TEU ABAST

•	Demos	i	catàlegs	dels	cursos	perquè	els	puguis	conèixer.	
Enregistra’t	a	la	nostra	pàgina	i	podràs	mirar,	provar	i	remenar	
els	continguts	de	cada	curs.

•	Informació	sobre	els	entorns	d’aprenentatge	que	utilitzem	a	fi		
que	puguis	escollir	el	que	millor	s’adeqüi	a	les	teves	necessitats.

•	Explicació	dels	materials	que	tindràs	al	kit	d’emergència	perquè	
estiguis	preparat.

•	Si	tens	dubtes	pots	descarregar-te	una	guia	ràpida	en	format	PDF.

•	T’oferim	un	servei	d’atenció	al	professorat	perquè	puguis	
treballar	de	forma	còmoda	i	àgil.

DEMANA 

UNA LLICÈNCIA DE PROVA!

CURS DIGITALOFERTA 1



tecno/ llibre	de	curs

Disposem	d’un llibre per a cada curs de l’ESO 
adaptat	 als	 requeriments	 curriculars	 LOE.	 Els	
mapes	 de	 conceptes	 s’amplien	 al	 final	 de	 cada	
unitat	 per	 constituir	 la	 síntesi	 de	 continguts.	 Les	
pàgines	d’informació	presenten	una	gran	quantitat	
d’exemples	resolts,	ben	destacats.

Índex i continguts 
de	la	unitat. Número	de	la	unitat.Títol	i	resum	del	capítol.
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Pàgina  
D’INFORMACIÓ

Mapa	de	conceptes.

Preguntes	preliminars.

Contingut	acompanyat	
d’il·lustracions	o	imatges	
per	a	fer-lo	més	entenedor.



tecno/ llibre	de	curs

ACTIVITATS

Exercicis	per	treballar	
els	continguts.

Remissions	a	les	
pàgines	d’informació.

Número	de	pregunta	i	símbols	descriptius	
del	tipus	d’activitat	i	dificultat.
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PROCEDIMENT

Informació.

Passos	per	desenvolupar	 
el	procediment.

Marges	amb	informació	
destacada.



tecno/ llibre	de	curs

REPORTATGE

Preguntes per 
treballar	l’article.

Article	periodístic.
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AVALUACIÓEIX TRANSVERSAL

Informació.

Activitats	de	comprovació.

Actituds	que	convé	adoptar.



tecno/ llibre	de	curs

Mural	d’aula.
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Pissarra ACTIVA

Arxius multimèdia	preparats	per	a	projectar-los	amb	el	
guió	dels	continguts	de	cada	unitat	i	que	permetran	
als	 professors	 enriquir	 les	 seves	 classes	 amb	 textos,	
imatges	i	animacions	adequats	a	cada	contingut.



tecno/ llibre	de	curs

Les Guies didàctiques	 ofereixen	 una	 explica-
ció	general	del	projecte	de	Text-La	Galera	pera	a	
l’Educació	Secundària	Obligatòria.	El	projecte	fa	
èmfasi	en	la	contribució	de	l’àrea	a	les	competèn-
cies	bàsiques.	També	inclou	l’estructura	didàctica	
del	curs	i	la	programació,	amb	els	continguts,	els	
objectius	i	una	proposta	d’avaluació	inicial	i	fi	nal.

Cada	guia	va	acompanyada	d’un	CD que inclou la 
guia	didàctica	en	PDF,	les	programacions	del	curs	
en Word i els arxius de la Pissarra activa.

Guia didàctica
DEL LLIBRE DEL CURS
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