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Diries que l’artefacte de la fotografia és un producte 
tecnològic? Quins coneixements creus que han estat 
necessaris per dissenyar-lo i fabricar-lo: la mecànica, 
l’electrònica, la informàtica, les telecomunicacions, el 
dibuix? Quines necessitats pot satisfer o quins pro-
blemes pot resoldre? Quins problemes pot crear?

Llegeix el text següent:

«Per a alguns és com una joguina que els permet fer 
fotografies i vídeos des de l’aire, mentre que per a 
d’altres és una valuosa eina de treball. El consum do-
mèstic d’aquestes aeronaus o drones ha crescut molt 
en els últims anys i fa preveure una nova revolució 
tecnològica.

Robert Blair afirma que és un dels primers agricultors 
a utilitzar un avió no tripulat per controlar els seus 
camps de blat i ordi. Des del 2006, el seu drone de fa-
bricació casolana l’ajuda a comprovar, mitjançant fo-
tografies aèries, l’estat dels cultius —els danys causats 
per insectes, zones que necessiten més aigua o selec-
cionar el dia de l’inici de la collita—. “La informació 
que capta l’avió no tripulat em permet fer els can-
vis que els camps necessiten”, assegura aquest pagès.

Un estudi preveu que la indústria dels avions no tri-
pulats podria crear als EUA fins a 100.000 llocs de 
treball i uns guanys econòmics de 82.000 milions  
de dòlars entre el 2015 i 2025. Hi ha altres usos d’aquest 
tipus d’aeronau: captar imatges per a pel·lícules o per 
fer mapes, vigilar línies elèctriques o oleoductes, con-
trolar el trànsit, ajudar a apagar focs, etcètera.

Els seus usos i beneficis poden ser múltiples, però 
algunes organitzacions de drets civils han començat 
a plantejar temors sobre els efectes que poden te-
nir per a la privacitat i la seguretat de les persones. 
També han mostrat preocupació per l’augment de l’ús 
d’aquests avions per part dels cossos policials.»

Article de Núria Ferragutcasas per al diari ARA  
15.12.2013 (text adaptat)

QUÈ ÉS LA 
TECNOLOGIA?

1

Objectius
✓  Identificar productes tecnològics que estan 

presents a la nostra vida quotidiana.
✓  Relacionar un producte tecnològic amb la ne-

cessitat que satisfà o el problema que resol.
✓  Distingir els mètodes de producció d’objec-

tes: l’artesanal i l’industrial.
✓  Conèixer i saber explicar, de forma ordena-

da, les fases que té el procés tecnològic.
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8 UNITAT 1

1  TECNOLOGIA:  
UNA MATÈRIA NOVA

Mira al teu voltant. Hi trobes algun producte tecnològic? Encara que no t’ho 
sembli, estem envoltats de productes tecnològics. El que acostuma a passar és 
que hi estem tan habituats, que ja ni ens adonem de la seva presència.

La tecnologia t’ajudarà a entendre com funciona una part important del nostre 
món i de la nostra societat.

A la matèria de Tecnologia descobriràs moltes coses noves, reforçaràs coses 
que saps i d’altres que ja has après o aprendràs en altres matèries. Aprendràs 
a mirar les coses que t’envolten amb una actitud diferent, a ser crític i a tenir 
iniciativa per millorar-les i explicar les teves idees.

També hauràs de fer servir moltes habilitats, com ara el dibuix, la utilització 
d’eines manuals, informàtiques i digitals, la paciència, la constància i el gust 
per les coses ben fetes. Utilitzaràs també altres aprenentatges de Ciències, de 
Matemàtiques, d’Educació Visual i Plàstica i d’altres matèries.

Una part de la tecnologia consistirà a aprendre a utilitzar correctament les 
eines informàtiques i els dispositius digitals. Tot això ho treballaràs amb ordi-
nadors o dispositius mòbils, amb els quals t’endinsaràs en aplicacions tecnolò-
giques necessàries per al desenvolupament de projectes.

També veuràs que hi ha un espai on treballaràs part dels continguts: l’aula de 
tecnologia. En aquest espai podràs posar en pràctica els teus projectes i ex-
perimentaràs amb eines, materials, circuits...

Qui sap, potser el que aprenguis a Tecnologia t’ajudarà a orientar l’elecció 
dels teus estudis i la teva futura professió. En tot cas, aprofita-la i gaudeix-la el 
màxim que puguis.

 DEBAT!

De vegades, pots sentir dir que estem massa tecnificats, que estem envol-
tats de màquines i que això pot arribar a deshumanitzar-nos. Quina és la 
teva opinió? Organitzeu-vos en grups de 4 o 5 persones i expresseu les  
vostres opinions (sempre justificant-les amb exemples). Escolteu totes  
les opinions del grup i anoteu-les. Finalment, intenteu arribar a un acord 
sobre el que pensa la majoria del vostre grup i poseu-ho en comú amb la 
resta de grups de treball de la classe.

Fig. 1.1. Màquina expenedora

Fig. 1.2. Pilota de bàsquet

Fig. 1.3. Productes informàtics

Fig. 1.4. Dibuix tècnic

Fig. 1.5. Aula de tecnologia
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9UNITAT 1

2 PRODUCTES TECNOLÒGICS
Fixa’t en les imatges dels objectes que apareixen en aquesta pàgina (fig. 1.6 
a 1.11). Una manera de descriure’ls és amb el seu nom i explicant-ne la utilitat. 
Bàsicament es tracta de contestar les preguntes: «com es diu?» i «per a què 
serveix?». 

Les respostes podrien ser aquestes:

Nom Utilitat

Automòbil Transportar persones

Robot industrial Soldar peces metàl·liques en una fàbrica

Pal de fregar Netejar el terra amb aigua

Palanca de control (joystick) Jugar amb consoles de videojocs

Aspiradora Absorbir la pols

Televisor Informar i entretenir amb imatges i sons

Taula 1.1. Noms i utilitats dels objectes

Què tenen en comú tots aquests objectes? Podríem dir que tots són útils per a 
alguna cosa concreta: transportar, fabricar, netejar, jugar, informar, entretenir... 
Per tant, que tots són capaços de satisfer alguna necessitat que tenim com a 
persones o com a societat.

Una altra cosa que tenen en comú és que tots han estat fabricats en grans 
quantitats en alguna indústria i que, abans de fabricar-los, algú altre ha pensat 
com haurien de ser i com s’haurien de fabricar. És a dir, alguna persona els ha 
dissenyat i, després, uns altres l’han fabricat.

Fig. 1.6. Automòbil

Fig. 1.7. Robot industrial

Fig. 1.8. Pal de fregar

Fig. 1.9. Palanca de control (joystick)

Fig. 1.10. Aspiradora Fig. 1.11. Televisor
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10 UNITAT 1

Mira ara les fotografies dels objectes d’aquestes pàgines (fig. 1.12 a 1.18) . In-
tenta descriure’ls amb el seu nom i la seva utilitat, com ho has fet a la pàgina 
anterior. Segur que no et serà gaire difícil.

A la nostra vida quotidiana podem distingir diferents àmbits segons l’activi-
tat que fem. Així, doncs, podem parlar de l’àmbit educatiu quan estudiem; de 
l’àmbit sanitari, quan anem al metge, o de l’àmbit esportiu, quan juguem un 
partit o participem en alguna cursa.

De la mateixa manera, els productes tecnològics també poden pertànyer a 
diferents àmbits segons la utilitat que tinguin.

Ara, hauries d’identificar l’àmbit tecnològic a què pertany cadascun dels ob-
jectes. Comprova’n els resultats a la taula 1.2:

Fig. 1.12. Iogurt Fig. 1.13. Galleda

Nom Àmbit

Iogurt Alimentació humana

Galleda Domèstic

Camisa Tèxtil

Edifici Construcció (habitatge)

Pont Construcció (obra pública)

Aerogenerador Energia

Engranatges Mecànica

Taula 1.2. Àmbits tecnològics a què pertanyen els objectes.

Tots els objectes que has vist fins ara satisfan necessitats o resolen algun pro-
blema. Tots han estat «dissenyats» per unes persones i «fabricats» o «cons-
truïts» per unes altres. Podem dir que tots són productes tecnològics?

Llegeix una possible definició de producte tecnològic.

Un producte tecnològic és alguna cosa material (un objecte o un pro-
ducte) que ha estat «dissenyada» per unes persones i «fabricada» després 
(normalment en una indústria), que té com a finalitat satisfer alguna neces-
sitat o resoldre algun problema.

Fig. 1.14. Camisa

 VÍDEO

Molt sovint els objectes 
tecnològics neixen d’una 
idea o d’un invent. Creus 
que aquestes  idees  no-
més estan a l’abast de 
per so nes molt prepa-
ra des? Mira el vídeo i 
com   prova-ho!
http://www.ccma.cat/ 
tv3/alacarta/
nom-programa/
LAPROPOSTA-
Nens-inventors/
video/4415738/
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11UNITAT 1

Tots els objectes que has vist fins ara encaixen en la definició. Tots són produc-
tes tecnològics.

Fig. 1.15. Edifici Fig. 1.16. Pont

Observa que els productes tecnològics no són només objectes moderns, d’úl-
tima generació, sinó que existeixen de fa temps. Els vehicles utilitzats avui dia 
a les curses de Fórmula 1 són productes tecnològics molt avançats, d’última 
generació. Els actuals televisors de pantalla plana i de «tecnologia LED» tam-
bé són productes tecnològics molt avançats. Però l’automòbil de la fig. 1.6 i el 
televisor de la fig. 1.11 també són productes tecnològics. La diferència és que 
pertanyen a èpoques diferents.

Fig. 1.17. Aerogenerador Fig. 1.18. Engranatges

Fixa’t, també, que els productes tecnològics no són només els que es basen en 
la mecànica, l’electricitat, l’electrònica o la informàtica. Objectes tan senzills 
com un pal de fregar, una galleda o un iogurt també són productes tecnològics.

Finalment, també t’ha de quedar clar que els productes tecnològics estan pre-
sents en molts àmbits de la nostra vida diària: a la construcció, la roba, la 
neteja, l’alimentació, l’entreteniment, l’energia...

SABIES QUE...

Els edificis, els ponts, les 
autopistes... són produc-
tes tecnològics encara 
que no han estat «fabri-
cats» en una indústria. 
Han estat dissenyats per 
arquitectes o enginyers 
i construïts per tècnics 
seguint uns processos o 
«tècniques de construc-
ció» que podrien equi-
parar-se a les que es fan 
servir a les indústries.
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12 UNITAT 1

2.1. Indústria i artesania
Et podria semblar que tot el que existeix és un producte tecnològic, però de 
seguida veuràs que no és així. Només cal que pensis en una cançó (com una 
peça musical, no com un disc o com un arxiu MP3), en una obra de teatre, en 
una pintura, en una joia... Aquestes «coses» també satisfan necessitats de les 
persones. Però no han estat «fabricades» en grans quantitats com els objectes 
que has vist fins ara. Pertanyen a l’àmbit cultural, artístic o es tracta de produc-
tes artesans. No són, doncs, productes tecnològics.

Observa ara les imatges d’aquesta pàgina (fig. 1.19 a 1.21). Aquests objectes i 
productes també satisfan necessitats i també han estat «dissenyats» i «fabri-
cats». La diferència amb els productes tecnològics és que aquests han estat 
dissenyats i fabricats per la mateixa persona i que els fa en poques quantitats 
utilitzant eines senzilles. Són productes artesans, i les persones que els fan 
han après i dominen unes tècniques molt concretes.

Artesania és el procés de disseny i d’elaboració de productes útils per 
satisfer necessitats, en què participa una sola persona o un grup reduït de 
persones que utilitzen màquines i eines senzilles.

Com ja t’hauràs adonat, hi ha dues maneres de fabricar objectes: l’artesanal i 
la industrial. La producció artesanal ha estat el principal procés de fabricació 
des de la prehistòria fins aproximadament el segle xix, quan a Europa s’anà 
estenent la industrialització.

A l’actualitat, el principal procés de fabricació és l’industrial, tot i que també 
s’utilitza, de forma molt reduïda, la producció artesanal. La producció indus-
trial es caracteritza perquè els objectes es produeixen en grans quantitats 
amb utilització de maquinària cada cop més complexa, i amb la participació de 
diferents persones, cadascuna d’elles especialitzada en unes tasques diferents.

Fig. 1.19. Costura

Fig. 1.20. Teixint boga per a un seient

 SABIES QUE...

La boga és un producte  
natural obtingut de les fu-
lles d’una planta que cre ix 
en aiguamolls i que s’uti-
litza per teixir seients de 
cadires i cistells.

Fig. 1.21. Forja manual
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13UNITAT 1

Els artesans inventen i fabriquen els objectes, mentre que a les indústries, unes 
persones —els tècnics— fabriquen els objectes que unes altres —els enginyers 
o els dissenyadors— han projectat o dissenyat prèviament.

Fig. 1.22. Producció industrial. Planta envasadora

1. Entre les afirmacions següents, assenyala les que són certes. Si no 
són certes, explica’n el perquè i posa’n algun exemple:
a) Els productes tecnològics només són aquells que han estat fa-

bricats per satisfer alguna necessitat de l’àmbit de la mecànica, 
l’electrònica o la informàtica.

b) Els productes tecnològics els podem trobar en molts àmbits de 
la vida quotidiana, com ara les comunicacions, el tèxtil, la cons-
trucció, l’alimentació...

c) Els productes tecnològics són sempre complexos, ja que si fos-
sin senzills serien productes artesanals.

2. Observa les tres imatges i, per a cadascuna, omple una fitxa que 
contingui la informació següent:

Fig. 1.23. Fig. 1.24. Fig. 1.25. 

a) Nom de l’objecte o del producte.
b) Utilitat.
c) Àmbit d’utilització.
d) Tipus de producció (artesanal o industrial). Justifica la resposta.
e) Es tracta d’un «producte tecnològic»? Per què?

ACTIVITATS

SABIES QUE...

Avui dia, a part d’arqui-
tectes i enginyers, també 
hi ha dissenyadors, per-
sones especialitzades en 
aquesta fase del procés 
tecnològic. Els dissenya-
dors poden estar es pe-
cia litzats en diferents àm-
bits. Així, doncs, hi ha 
dissenyadors industrials, 
d’interiors, de moda o 
gràfics.
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14 UNITAT 1

3  TECNOLOGIA I PROCÉS 
TECNOLÒGIC

Els artesans coneixien molt bé les propietats dels materials que treballaven i 
tenien molta habilitat amb les mans i amb les eines i màquines que utilitzaven. 
Es diu que dominaven una tècnica. Aquesta tècnica l’aprenien observant el tre-
ball d’altres persones. Els coneixements es traspassaven de persona a persona.

Els enginyers i els dissenyadors tenen uns grans coneixements sobre les pro-
pietats dels materials i sobre les possibilitats de les eines i les màquines; conei-
xements que han obtingut amb mètodes científics.

A les indústries s’utilitzen molts mètodes de fabricació diferents. Es diu que 
s’apliquen moltes tècniques de fabricació.

La tècnica és el conjunt de coneixements i habilitats necessaris per fabri-
car o construir objectes útils.

Doncs bé, quan els coneixements tècnics s’organitzen científicament per 
tal d’aconseguir productes capaços de satisfer determinades necessitats  
de les persones, ja sigui de forma individual o col·lectiva, és quan parlem de 
tecnologia.

La tecnologia és el conjunt de coneixements tècnics, científicament orga-
nitzats, que ens permeten obtenir productes capaços de satisfer determi-
nades necessitats humanes.

El procés tecnològic és el mètode de treball propi de la tecnologia i con-
sisteix en un conjunt ordenat d’accions que es fan per satisfer una deter-
minada necessitat.

Gràcies a la utilització d’aquest mètode de treball s’aconsegueixen productes 
de qualitat i, també, la seva millora contínua.

El procés tecnològic s’inicia quan es detecta una necessitat que es vol satisfer. 
Simplificant molt, podríem dir que el procés va primer del cap a les mans i, 
després, de les mans al cap, en un cicle continu de tres fases.

Comença al cap de les persones perquè el primer que cal fer és pensar com 
volem que sigui el producte. Aquesta primera fase consisteix a realitzar un 
projecte que inclou el disseny del producte.

Fig. 1.26. La impressió en 3D és una 
tècnica de fabricació.

 SABIES QUE...

Actualment, també hi ha  
artesans amb amplis co-
neixements científics i que,  
fins i tot, poden aplicar 
«tècniques industrials» en 
les seves produccions.

Necessitat
Procés

tecnològic Solució

Fig. 1.27. El procés tecnològic permet donar solució a les necessitats.

Fig. 1.28. Fases del procés 
tecnològic

Necessitat

Construcció
o fabricació

Avaluació Projecte

➤
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15UNITAT 1

Un cop finalitzat el projecte, cal «utilitzar les mans», és a dir, aplicar els passos 
necessaris per tal de fabricar o construir el producte.

Finalment, hem de tornar a «utilitzar el cap» perquè cal estudiar el comporta-
ment del producte i avaluar-ne la utilitat. En aquesta fase és quan cal fer-se 
preguntes com ara: Satisfà la necessitat? Podem fer alguns canvis que millorin 
el producte? Les respostes a aquestes preguntes ens porten un altre cop a 
la fase de disseny, i això és el que fa possible la millora contínua dels nostres 
productes tecnològics.

3.1. El projecte tecnològic
Imagina una fàbrica de mobles. Els venedors han detectat que hi ha uns nous 
clients que els demanen cadires plegables per utilitzar-les puntualment en es-
pais polivalents de sales d’exposicions i centres escolars. Aquest és un exem-
ple de com es pot detectar una necessitat.

Definim la necessitat: «Es necessiten cadires plegables per utilitzar pun-
tualment en espais polivalents de sales d’exposició, centres escolars, etc.»

En aquest cas, la solució al problema, és a dir, una manera de satisfer la ne-
cessitat, pot passar per disposar de cadires plegables. Però cal concretar una 
mica més. Cal establir quines condicions hauran de complir les cadires per tal 
que els clients les comprin.

Fig. 1.29. Projecte (disseny)

Fig. 1.30. Fabricació

Fig. 1.31. Avaluació

Fig. 1.32. L’avaluació permet la millora contínua dels productes tecnològics

Fig. 1.33. Esbossos en un disseny de 
cadiresFig. 1.34. Diferents models de cadires plegables
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16 UNITAT 1

Un exemple de condicions podria ser el següent:

Condicions que ha de complir el disseny de les cadires plegables: 

• Han de ser lleugeres i manejables perquè es puguin dur d’un lloc a un 
altre amb facilitat.

• El sistema d’obrir i de tancar ha de ser senzill per tal que infants a partir 
de 10 anys les puguin utilitzar sense problemes.

• Han de ser econòmiques.

• No cal que resisteixin el sol i la pluja perquè el seu ús serà exclusivament 
a l’interior.

• Seria convenient que bona part dels materials utilitzats fossin fàcilment 
reciclables.

Un cop definida la necessitat i especificades les condicions que ha de complir 
la solució, arriba el torn de la investigació. En l’exemple que t’hem proposat, 
consistirà a estudiar els models de cadira que ja existeixen per trobar idees 
aprofitables. També es consultaran estudis científics sobre nous materials i so-
bre el cos humà i les condicions d’ergonomia que li permeten un millor confort.

Amb tota aquesta informació, les persones enginyeres o dissenyadores van 
recopilant idees sobre la forma, les dimensions, els materials, els mecanismes 
d’obrir i de tancar que podrien tenir les cadires. Aquestes idees les van ano-
tant, juntament amb dibuixos senzills (esbossos) que ajuden a visualitzar-les.

Un cop es tenen un bon grapat d’idees, se selecciona la millor idea entre les 
que siguin viables (que es puguin aplicar) i es fan dibuixos més detallats (pri-
mer croquis i després plànols). Finalitzat tot això, es pot dir que s’ha enllestit 
el disseny de la nova cadira plegable.

3.2. La fabricació o construcció
El disseny realitzat a la fase de projecte passa a la fàbrica. És aquí on es duen 
a terme les idees i es fabriquen les cadires. Per fabricar-les caldrà comprar 
les matèries primeres i transformar-les utilitzant la maquinària adequada. Però 
això no es pot fer de qualsevol manera i improvisant.

Definir la necessitat

Establir les condicions

Investigar

Recollir idees
de possibles solucions

(esbossos)

Triar la idea
i dibuixar croquis

i plànols

Fig. 1.35. Activitats a realitzar en un 
projecte tecnològic.

Fig. 1.36. Fabricació industrial de peces per a cadires
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17UNITAT 1

En la fase de construcció hi ha dos documents fonamentals: l’especejament i 
el pla de treball. 

L’especejament és una llista detallada de totes les peces que es necessi-
ten per fer un producte.

Especejament

Peça 
núm.

Quan- 
titat Nom Material Dimensions 

(en mm) Observacions

1 1 Base DM de 10 mm 400 x 100

2 1 Barrera Fusta de pi 250 Llistó de 18 x 7 mm

3 2 Suport principal Fusta de pi 80 Llistó de 27 x 7 mm

Taula 1.3. Exemple senzill d’«especejament»

El pla de treball és una llista ordenada de totes les operacions que cal fer 
per elaborar un producte.

Pla de treball

Ordre Descripció de 
l’operació/tasca Materials/recursos necessaris Observacions

1 Marcar, tallar i polir 
la base

Regle, escaire, llapis, serjant, 
xerrac, paper de vidre

Llima o raspa si cal 
desbastar molt

2 Marcar, tallar i polir 
la barrera

Escaire, llapis, cargol de banc, 
serra d’arquet i paper de vidre

Taula 1.4. Exemple senzill de «pla de treball»

3.3. L’avaluació
Un cop fabricades i venudes, les cadires seran utilitzades pels clients. Hi ha 
diverses possibilitats per fer l’avaluació del producte. Una d’aquestes pot ser 
visitant els clients; una altra, passant-los una enquesta. En tot cas, l’objectiu 
sempre serà el mateix: conèixer l’opinió dels clients respecte de la satisfacció 
amb les cadires. Interessa saber si compleixen prou bé amb la seva funció  
i amb les condicions que es van fixar en la fase de projecte.

Aquesta informació passa a l’equip d’enginyers o de dissenyadors que, si s’es-
cau, introduiran modificacions en el disseny per tal de millorar les cadires que 
s’estan fabricant o, si calen moltes modificacions, faran un disseny totalment 
nou. 

SABIES QUE..

En nombroses ocasions, 
abans de fabricar indus-
trialment un producte, 
s’elabora un prototip que 
passa tota una sèrie de 
proves. Això també és 
una forma d’avaluar el pro-
ducte.

SABIES QUE..

A les indústries es fa un 
control de qualitat dels 
productes que es van fa-
bricant. Aquest control és 
una primera «avaluació» 
interna del producte.

Fig. 1.37. Les enquestes poden 
ser un bon instrument per avaluar 
objectes o productes.
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18 UNITAT 1

3. Assenyala quina de les afirmacions següents podria servir com a definició de «tecnologia»:

a) Coneixements i habilitats necessàries per elaborar o construir objectes o productes 
útils.

b) Mètode de treball que permet aconseguir productes de qualitat i la seva millora contínua.

c) Conjunt de coneixements tècnics, científicament organitzats, que ens permeten obtenir 
productes capaços de satisfer determinades necessitats humanes.

4. Assenyala quina de les afirmacions següents podria servir com a definició de «tècnica»:

a) Coneixements i habilitats necessàries per elaborar o construir objectes o productes 
útils.

b) Mètode de treball que permet aconseguir productes de qualitat i la seva millora contínua.

c) Conjunt de coneixements tècnics, científicament organitzats, que ens permeten obtenir 
productes capaços de satisfer determinades necessitats humanes.

5. Imagina que t’han encarregat el disseny d’un carret d’anar a comprar. Pensa en diferents 
models de carrets que coneguis (o fes una cerca d’imatges a Internet) i pensa com t’agra-
daria que fos el teu. Investiga com voldrien els teus pares que fos el carret ideal o observa 
els problemes que tenen les persones que l’utilitzen. Dibuixa uns esbossos de com seria el 
teu carret i assenyala amb fletxes els noms de les parts o elements que el formarien i els 
materials que utilitzaries per a cada un. Explica els avantatges que oferiria el teu model 
de carret.

6. Utilitzant una eina de cerca d’imatges a Internet, selecciona imatges d’objectes que tin-
guin les característiques que t’indiquem tot seguit; després, enganxa-les en un document 
de text o en una presentació de diapositives i escriu-ne els noms i les utilitats.

a) Objecte que pertany a l’àmbit domèstic, fabricat artesanalment i en fusta.

b) Objecte de l’àmbit de la mecànica, fabricat industrialment i en metall. 

c) Objecte de l’àmbit del treball administratiu (oficines), de fabricació industrial i en plàstic.

d) Objecte de l’àmbit de la construcció (obra pública) en metall. 

e) Objecte de l’àmbit de la salut (suport a discapacitats), fabricació industrial en metall i 
plàstic.

ACTIVITATS
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19UNITAT 1

POSA’T A PROVA!

1. INVESTIGA I EXPOSA!

Els objectes tenen, a vegades, orígens molt curiosos. Juntament amb algun company/a 
de classe, cerqueu informació sobre l’origen d’algun objecte i prepareu una petita ex-
posició per presentar-la als vostres companys i companyes a classe. Quina és l’actitud 
que vosaltres destacaríeu de les persones que van intervenir en l’origen de l’objecte que 
heu seleccionat? Procureu que la vostra presentació contingui imatges que ajudin a 
entendre-la i no us oblideu de citar les fonts d’on heu obtingut la informació. Algunes 
idees sobre objectes poden ser: el bolígraf, el Post-it, el ratolí de l’ordinador, el rellotge 
de polsera, el Velcro..., o qualsevol altre que se us acudeixi.

2. INVESTIGA!

Els objectes evolucionen al llarg del temps. Això és fruit de l’activitat tecnològica. Jun-
tament amb algun company/a de classe, trieu un objecte qualsevol que utilitzem en 
l’ac tualitat i cerqueu imatges de com era temps enrere. Feu una presentació multimèdia 
que contingui una col·lecció d’imatges ordenada des de la que mostra l’objecte més 
antic fins a la que mostra el més modern. Acompanyeu la col·lecció d’imatges amb una 
petita descripció de les millores que es poden anar observant entre cadascun d’aquests 
objectes. Per a la cerca d’imatges, et pot ser útil l’expressió anglesa, a més de la cata-
lana o la castellana. Per exemple, si vols cercar imatges de rentadores antigues, pots 
utilitzar també l’expressió old washing machine.

3. ANALITZA!

Posa’t d’acord amb algun company/a de classe i aconseguiu diferents models d’agulles 
d’estendre la roba que tingueu a casa vostra o d’algun familiar. Com més models dife-
rents, millor. Com que totes les agulles tenen la mateixa funció, analitzeu-les i digueu les 
diferències que hi trobeu pel que fa als materials amb què estan construïdes, l’eficiència 
(quin model penseu que fa millor la funció), la facilitat d’ús, la durabilitat (quins models 
penseu que duraran més temps), el preu, i la facilitat de reciclatge. Millorareu molt el 
vostre treball si pregunteu l’opinió a persones del vostre entorn que utilitzen aquest 
producte. Presenteu el vostre informe en un document de text, fet a ordinador, que 
inclogui fotografies de les vostres agulles.
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20 UNITAT 1

1. Tots els objectes i productes de les fotografies següents satisfan alguna necessitat. Sabries 
dir quin d’aquests es pot considerar un «producte tecnològic»? Justifica la teva resposta.

Fig. 1.38. Joia Fig. 1.39. Fruita Fig. 1.40. Cançó Fig. 1.41. Material esportiu

2. Si parlem d’artesania o de producció artesanal, quines serien les afirmacions correctes? 
En cas que les consideris incorrectes, has d’explicar-ne el perquè.

a) Són els productes que es fan només amb les mans.

b) Normalment, la mateixa persona dissenya i fabrica o construeix els objectes.

c) Per fabricar-los s’utilitzen les mans, però també eines i màquines senzilles.

d) Se’n fabriquen moltes unitats, totes idèntiques i amb el mateix nivell de qualitat.

3. Assenyala quina de les afirmacions següents podria servir com a definició de «procés 
tecnològic»:

a) Coneixements i habilitats necessàries per elaborar o construir objectes o productes 
útils.

b) Mètode de treball que permet aconseguir productes de qualitat i la seva millora contínua.

c) Procés de disseny i d’elaboració de productes útils per satisfer necessitats, en què par-
ticipa una sola persona o un grup reduït de persones que utilitzen màquines i eines 
senzilles.

d) Conjunt de coneixements tècnics, científicament organitzats, que ens permeten obtenir 
productes capaços de satisfer determinades necessitats humanes.

4. Relaciona cadascuna de les accions següents amb la fase del procés tecnològic on s’aplica:

Acció Fase

Tallar els materials i muntar les peces
Projecte

Cercar idees de possibles solucions

Pensar en possibles millores del producte
Construcció

Redactar les condicions que haurà de complir la solució

Fer un llistat d’operacions necessàries per obtenir el producte
Avaluació

Dibuixar els plànols de la millor idea viable

ACTIVITATS FINALS
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21UNITAT 1

5. Explica, de forma ordenada, què és el que es fa en cadascuna de les tres fases del procés 
tecnològic.

6. Observa les regadores de les fotografies i:

Fig. 1.42. Fig. 1.43. 

a) Fes una descripció comparativa (compara les formes, els materials, el funcionament, la 
utilitat, la facilitat d’ús, els avantatges, els inconvenients, etc.).

b) Proposa possibles millores que es podrien fer en el disseny d’aquest objecte. Les millo-
res poden afectar l’aspecte, el funcionament o la forma. Acompanya les teves explica-
cions amb alguns dibuixos perquè siguin més fàcils d’entendre.

7. Observa l’objecte de la fotografia i elabora una fitxa que contingui la informació següent:

Fig. 1.44. 

a) Nom i utilitat.

b) Dibuix de l’objecte assenyalant els noms de les diferents peces que el formen.

c) Àmbit al qual pertany.

d) Es tracta d’un producte tecnològic? (Sí/No). Justifica la resposta.

e) Tipus de fabricació (artesanal/industrial). Justifica la resposta.

f) Materials utilitzats a cada peça.

g) Possibles millores de la forma, del funcionament o dels materials que es podrien aplicar 
si haguéssim de fer un nou disseny. Millor si fas uns dibuixos per expressar les teves 
idees.
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McGraw-Hill Education de España durant les darreres dècades, dóna
suport al món educatiu amb projectes i serveis editorials. Volem agrair     
l’enorme confiança que al llarg d’aquests anys heu dipositat en nosaltres
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