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Educació Secundària 

 (Alguns dels materials es troben comprimits en zip) 

 

 One, two, three, Technology (2007-2008)  
 
Ernest Ferrer Batlle 1r cicle de l'ESO 

 

S’inicia el projecte a 1r d’ESO amb una unitat sobre els materials, preveient que 
ja s’han estudiat els principals conceptes en català i que per tant les unitats 
s’utilitzen com a repàs o ampliació dels continguts. La unitat de les eines 
estudia el concepte d’eina, la seva evolució i la seva classificació. Igualment 
aprofundeix en les seves parts, com funcionen i el seu ús correcte. A 2n d’ESO 
s’introdueixen les energies i el concepte d’electricitat de forma senzilla 
estudiant els circuits bàsics i els seus components. S’amplien coneixements 
sobre circuits més complexos i finalment s’estudia el funcionament dels circuits 
domèstics. 

 

 

 La tecnologia en anglès és divertida (2007-2008)  

Memòria en format pdf 
Documentació annexa 

Núria Francés Alamà 3r ESO 
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El projecte té 2 parts: Estructures i Telecomunicacions. A la part d'estructures 
s'estudia què és el que són, els diferents tipus que hi ha, les diferents forces 
que suporten, les diferents propietats mecàniques que existeixen, i l'estabilitat 
en funció de la forma. Al segon bloc, el de telecomunicacions, es veu que són 
les ones i les principals característiques d'aquestes, i els principals enginys de 
comunicació que funcionen amb cables i sense cables. 
 
 
 
 

 The Way People move (2007-2008)  
 
Jaume Balart Clapes 3r ESO 

 

S’acostuma a parlar de tecnologia des de la perspectiva dels països 
desenvolupats, però no tothom té les mateixes oportunitats. La fam i l’atur no 
són problemes greus a Catalunya, però què passa al voltant de les nostres 
vides? Mentre es pensa d’enviar gent a Mars, d’altres lluiten per sobreviure. Per 
a moltes persones desesperades, la fugida cap a una vida millor és l’única 
expectativa. Amb aquests materials es fa una anàlisi dels mitjans de transport i 
de com es mou la gent, focalitzant en els països en desenvolupament. 
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